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I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa zestawu do wideolaparoskopii cyfrowej HD 

(patrz – formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ oraz formularz parametrów 
technicznych – załącznik nr 3 do SIWZ). 

2. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
33.16.80.00-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii; 33.16.81.00-6 Endoskopy. 

3. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 
4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych. 
 

II. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM 
 

Do przetargu mogą przystąpić tylko Wykonawcy, którzy: 
1) Warunki podmiotowe: 
a. Posiadają uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia. 
b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i dysponują 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.  
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli wykonał w ciągu ostatnich 3 lat 
kalendarzowych (licząc od dnia ogłoszenia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem  
i wielkością przedmiotowi zamówienia. 

c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub 
zdolność kredytową nie mniejszą niż wartość przedmiotu zamówienia składanej oferty. 

d. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 Ustawy z 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 
2) Dokumenty, które należy złożyć w oryginałach, ewentualnie w kserokopiach poświadczonych za 

zgodność z oryginałem (każda strona dokumentu) przez Wykonawcę: 
 

2.1 Oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. 

2.2 
 

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

2.3 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana jako 
uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie z dokumentacją rejestrową. Jeżeli 
pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego, powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, 
imienną pieczęć udzielającego pełnomocnictwa i jego podpis (jeżeli dotyczy). 

2.4 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z uiszczeniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert.  

2.5 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

2.6 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2.7 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 
pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

2.8 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz 
odbiorców. Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane 
należycie. 
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2.9 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca 
posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 

 
III. WYMOGI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

1. Oferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone ustawą z dnia  
20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych. 

2. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania techniczne zawarte w załączniku  
nr 3 do SIWZ, a poszczególne parametry techniczne powinny wynikać z dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie do obrotu lub innych materiałów określających parametry 
przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga zapewnienia (w ramach złożonej oferty) szkolenia personelu  
w zakresie obsługi, mycia, konserwacji i sterylizacji zestawu, w określonym terminie uzgodnionym 
z Zamawiającym, potwierdzonego certyfikatem. 

4. Zamawiający wymaga zaoferowania na proponowany sprzęt medyczny min. 24 m-cy gwarancji 
oraz zabezpieczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w zakresie określonym  
w załączniku nr 8 do SIWZ. 

5. Ponadto przedłożyć należy: 
5.1 Dokumenty potwierdzające jakość wyrobów (atesty, certyfikaty, itp.). 

5.2 Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone ustawą 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych. 

5.3 Oświadczenie o zobowiązaniu się Wykonawcy do bezpłatnego przeszkolenia pracowników 
wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, mycia, konserwacji i sterylizacji 
zestawu, w określonym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, potwierdzonego certyfikatem. 

5.4 Oświadczenie o warunkach gwarancji i serwisu. 

5.5 Oryginalny katalog (lub firmowe materiały informacyjne z parametrami technicznymi 
przedmiotu zamówienia) umożliwiający weryfikację zgodności oferowanych produktów 
z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ – Zamawiający dopuszcza złożenie 
powyższych materiałów w języku angielskim lub niemieckim. 

 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i wymagań dotyczących przedmiotu 
zamówienia dokonana będzie w oparciu o dokumenty określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane -  
Dz. U. z 2006 r. nr 87, poz. 605 z późn. zm.  (dot. rozdziału II i III SIWZ). 
 
IV. FORMULARZE, NA KTÓRYCH NALEŻY ZŁOŻYĆ OFERTĘ 

 
1. Formularze: 
1.1 Oferta. 

1.2 Formularz asortymentowo – cenowy. 

1.3 Formularz parametrów technicznych (warunki graniczne). 

1.4 Oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

1.5 Oświadczenie o zgodności przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi w ustawie 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych. 

1.6 Projekt umowy. 

1.7 Oświadczenie o zobowiązaniu się Wykonawcy do bezpłatnego przeszkolenia pracowników 
wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, mycia, konserwacji i sterylizacji 
zestawu, w określonym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, potwierdzonego certyfikatem. 

1.8 Oświadczenie o warunkach gwarancji i serwisu. 

1.9 Oświadczenie o udziale podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. 

Pozostałe wymagane w SIWZ oświadczenia Wykonawca przygotowuje samodzielnie! 

 

Uwaga !!! 

Dokumenty wymienione w rozdziale II, III i IV należy traktować jako obligatoryjne  
i brak jakiegokolwiek dokumentu lub sporządzenie dokumentu w sposób odbiegający od 
zaleceń, będzie podstawą do wykluczenia wykonawcy albo odrzucenia oferty. 
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Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 
zastrzegł, że nie mogą być ogólnie udostępniane (art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). 
W takim przypadku zastrzeżone w ofercie dokumenty powinny być odpowiednio wydzielone  
i oznaczone. 
 

V. TERMIN I MIEJSCE DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Dostawa będzie zrealizowana, na koszt Wykonawcy, w terminie 6 tygodni od daty zawarcia 
umowy. 
 
VI. FORMA PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 
 
1. Ofertę należy złożyć na załączonych drukach, wypełniając je pismem maszynowym lub 

drukowanym, bądź w formie wydruku komputerowego. 
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każdy dokument należy sygnować oryginalnym 

podpisem osoby (lub osób) uprawnionej do reprezentowania podmiotu na zewnątrz 
(wymienionej w wypisie z odpowiedniego rejestru – patrz rozdział II punkt 2.2), natomiast 
strony należy ponumerować, zaparafować i spiąć w sposób uniemożliwiający samoistne 
rozłączenie się oferty. 

3. Zamawiający żąda, aby dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia składane były wraz z tłumaczeniami na język 
polski, potwierdzonymi przez Wykonawcę. 

4. Ofert z rozwiązaniami alternatywnymi Komisja nie będzie rozpatrywać. 
5. Druk "FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY" – musi być wypełniony zgodnie  

z wymaganiami Zamawiającego. Kwoty - wartość brutto oferty należy przenieść w odpowiednie 
miejsce druku oferty: 

• cena oferty musi być wyrażona w PLN z uwzględnieniem wszystkich elementów 
kalkulacyjnych ceny (m.in. transport, opłaty celne i podatkowe), 

• ewentualne rabaty muszą być uwzględnione w cenie jednostkowej asortymentu, 
6. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
7. Do oferty można dołączyć szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a także inne materiały 

mogące przedstawić ofertę w sposób najbardziej korzystny (np. prospekty reklamowe, 
rysunki, atesty itp.). 

8. Ofertę oraz wszystkie pozostałe dokumenty należy spiąć zapakować w kopertę, opatrzyć 
danymi Wykonawcy oraz napisem: 

 

 
VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  
 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące prowadzonego 

postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, przy czym każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zawsze dopuszczalna jest forma 
pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. 

3. Dokumenty przesyłane faksem są odbierane w godzinach pracy Zamawiającego,  
tzn. od 7:00 do 14:35 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy). 

4. Wszelkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania (ogłoszenie, SIWZ, wyjaśnienia 
treści SIWZ, ewentualne protesty, oraz inne wymagane zapisami ustawy informacje) 
Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej www.szpital.chojnice.pl  

 
VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 

 
Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

Zbigniew Osowski - w sprawach merytorycznych tel. (052) 39 56 580 

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. K. ŁUKOWICZA 
ul. Leśna 10 

89-600 Chojnice 
OFERTA 

Przetarg nieograniczony 

DOSTAWA ZESTAWU DO WIDEOLAPAROSKOPII CYFROWEJ HD 

DZAP-380-18/09 
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Anna Wutrych - w sprawach proceduralnych tel. (052) 39-56-974 
faks (052) 39-56-505 

 
IX. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ NA TEMAT SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia w sposób określony w rozdziale VII SIWZ. 
2. Wszystkie wątpliwości Zamawiający wyjaśni niezwłocznie, jeżeli prośbę o wyjaśnienie otrzyma nie 

później niż 6 dni przed terminem składania ofert. 
3. Treść wszystkich pytań i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający przekaże wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej 
www.szpital.chojnice.pl, bez ujawniania źródła zapytania.  

4. W uzasadnionym przypadku (przed terminem składania ofert) Zamawiający może zmienić treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Informację o dokonanej zmianie Zamawiający 
przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie 
internetowej www.szpital.chojnice.pl  

5. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzić będzie do zmiany 
treści ogłoszenia Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. 

6. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie czas dodatkowy na wprowadzenie zmian 
w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 
którym przekazano SIWZ zamieści na stronie internetowej www.szpital.chojnice.pl 

 
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu otwarcia 

ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  
o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
XI. AUKCJA ELEKTRONICZNA 
 
W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
 
XII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH  
 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

 
XIII. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM 

 
1. Wykonawcy, którzy przystąpią do przetargu, najpóźniej w dniu składania ofert, obowiązani są do 

wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł. 
2. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: 

- pieniądzu, 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,  

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm). 

3. Środki pieniężne należy wpłacić na konto:  
 

BPH S.A. O/Chojnice 97 1060 0076 0000 3310 0015 9314  

z oznaczeniem „wadium – dostawa zestawu do wideolaparoskopii”. 

4. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty lub wręczyć Zamawiającemu przy składaniu 
oferty. 

5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z 29 stycznia 2004 r.  
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XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 
 

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza 
ul. Leśna 10 

89-600 Chojnice 
(dział zamówień publicznych p. 119;  

osoby upoważnione do przyjęcia ofert: 
Anna Wutrych, Anna Tuszkiewicz-Rudnik, Monika Ciesielska) 

 
najpóźniej w dniu: 6 kwietnia 2009 r. do godz. 10:00 

 
XV. TERMIN PUBLICZNEGO OTWARCIA ZŁOŻONYCH OFERT 

 
Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu: 

 
6 kwietnia 2009 r. o godz. 11:00 

 
w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza  
ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice. 
 
XVI. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT 

 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (w formie pisemnej pod rygorem nieważności). Treść oferty 

musi odpowiadać Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Ofertę 

złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na 
wniesienie protestu. 

3. Przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4. Przewodniczący Komisji Przetargowej ogłosi publicznie pełne nazwy i adresy wszystkich 
Wykonawców, ceny złożonych ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz 
proponowane warunki płatności. 

5. Informacje ogłoszone podczas otwarcia Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy 
nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

6. Dalsze czynności Komisji odbędą się bez udziału Wykonawców. 
7. Komisja nie będzie prowadzić żadnych negocjacji z Wykonawcami. W toku badania  

i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
ofert. 

8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne 
omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 
niezwłocznie, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87  
ust. 2 Pzp). 

 
XVII. OCENA OFERT 

 
1. Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria: 
 

Lp. Kryterium  
1 Cena  90 % 
2 Okres gwarancji 10 % 

 
2. Każda z ofert oceniana będzie w systemie punktowym. 
3. Punktacja dla poszczególnych kryteriów dokonywana jest z uwzględnieniem relacji do 

najkorzystniejszych warunków zaproponowanych w danym postępowaniu. 
 

XVIII. OCENA W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW 
 
1. CENA OFERTY 

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej w ofercie. 
Cena będzie punktowana na podstawie wzoru: 

 
C= (cena najniższa x ranga kryterium) / cena badanej oferty  

 
Oferta z najniższą ceną uzyskuje maksymalną ilość punktów: (90). 
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2. OKRES GWARANCJI 

Kryterium okresu gwarancji rozpatrywane będzie na podstawie okresu podanego  
w ofercie (wymagany min. 24 miesiące). 
Okres gwarancji będzie punktowany na podstawie wzoru: 

 
OG= (najdłuższy okres gwarancji x ranga kryterium) / okres gwarancji badanej oferty  

 
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji uzyskuje maksymalną ilość punktów: (10). 
 
XIX. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 
 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym 
w ustawie Prawo zamówień publicznych i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
została uznana za najkorzystniejszą wg kryteriów podanych w rozdziale XVII. 
 

XX. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 
 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli 
oferty o: 

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano  
i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (informacje te Zamawiający udostępni 
również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie); 

b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
c. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
XXI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku wystąpienia 

przesłanek określonych w art. 93 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 
a. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 
przed upływem terminu składania ofert; 
b. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

XXII. PODPISANIE UMOWY 
 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana podpisze umowę z Zamawiającym, jednak nie 

wcześniej niż w terminie 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w punkcie 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została 
złożona tylko jedna oferta. 

3. Treść umowy musi być zgodna z załączonym wzorem. 
4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy 

w wyznaczonym terminie, Komisja wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że wystąpią przesłanki, których mowa 
w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
XXIII. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

 
 Po zawarciu umowy Zamawiający niezwłocznie zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  
w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

XXIV. PROTESTY I ODWOŁANIA 
 
1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego  

w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której 
jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. 

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki 
sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.  
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3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień SIWZ Wykonawca może wnieść  
w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień publicznych lub 
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

4. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ 
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.  

5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 
6. Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub 

protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,  

a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych 
uzasadniających wniesienie protestu. 

8. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu biegu 
terminu związania ofertą Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli 
oferty. 

9. Kopię wniesionego protestu Zmawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom uczestniczącym  
w postępowaniu (w przypadku protestu na treść ogłoszenia lub postanowień SIWZ, Zamawiający 
zamieści ją również na stronie internetowej www.szpital.chojnice.pl), wzywając Wykonawców do 
wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 

10. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu staną się Wykonawcy, 
którzy maja interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron,  
i którzy przystąpią do postępowania: 
a. w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w punkcie 9, 
b. do upływu terminów, o których mowa w punkcie 3, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub 
postanowień SIWZ. 

11. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu 
wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów 
zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego, przekazując 
jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest. 

12. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności 
Zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym  
w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 

13. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych nie mogą następnie wnieść protestu powołując się na te same 
okoliczności. 

14. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy. 
15. Protest będzie ostatecznie rozstrzygnięty:  

a) jeżeli nie przysługuje odwołanie - wraz z rozstrzygnięciem przez Zamawiającego protestu lub  
z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie, 

b) jeżeli nie wniesiono odwołania – z upływem terminu do wniesienia odwołania, 
c) w przypadku wniesienia odwołania – z dniem wydania postanowienia kończącego 

postępowanie odwoławcze albo wyroku Izby. 
16. Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: 

a) opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
b) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, 
c) odrzucenia ofert. 

17. Zamawiający rozstrzygnie jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:  
a. treści ogłoszenia, 
b. postanowień SIWZ, 
c. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, odrzucenia 
ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty 
– w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 
Protesty inne niż wymienione w podpunktach a, b, c, Zamawiający rozstrzygnie w terminie 10 dni 
od dnia ich wniesienia. 

18. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach określonych w punkcie 17 uznaje się za jego 
oddalenie. 

19. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia 
odwołania Zamawiający przekaże jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest, oraz 
Wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu,  
a w przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści również na 
stronie internetowej www.szpital.chojnice.pl 

20. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtórzy oprotestowaną czynność lub dokona 
czynności bezprawnie zaniechanej: 
a. niezwłocznie – jeżeli uwzględni wszystkie zgłoszone żądania; 
b. po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu – jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie 
zostało spełnione. 
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21. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich 
Wykonawców. 

 
XXV. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI 

 
1. Formularz oferty. 
2. Formularz asortymentowo – cenowy. 
3. Formularz parametrów technicznych. 
4. Oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
5. Oświadczenie o zgodności przedmiotu zamówienia z wymogami określonymi w ustawie  

o wyrobach medycznych z dnia 20.04.2004 r. 
6. Projekt umowy. 
7. Oświadczenie o zobowiązaniu się Wykonawcy do bezpłatnego przeszkolenia pracowników 

wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi , mycia, konserwacji i sterylizacji zestawu,  
w określonym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, potwierdzonego certyfikatem. 

8. Oświadczenie Wykonawcy o warunkach gwarancji i serwisu. 
9. Oświadczenie o udziale podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
 

W sprawach nienormowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie  
Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. 

 



Załącznik nr 1 do SIWZ 
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Oferent ......................................... 
...................................................... 
...................................................... 
NIP ................................................ 
Tel/fax .......................................... 
 

 
OFERTA 

 
Dla:  
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 

 
Nawiązując do udziału w przetargu nieograniczonym: 

1. Oferujemy wykonanie dostawy objętej zamówieniem, której rodzaj jest zgodny z przedmiotem 
zamówienia wg załącznika nr 2 (Formularz asortymentowo-cenowy) do oferty. 

2. Cena oferowana: 
 

 cena łączna oferty: …………….. słownie: ………………………………………………............................... 
Powyższa cena zawiera podatek VAT. 
 

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania 
ofert. 

4. Oferowany termin płatności: 30 dni. 
5. Warunki gwarancji (min. 24 miesiące):…………………… 
6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych  

w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
7. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są: 

a) Załącznik nr 1  ……………………… 
b) Załącznik nr 2 ……………………… 
c) Załącznik nr 3 ……………………… 
d) Załącznik nr 4 ……………………… 
e) Załącznik nr 5  ……………………… 
f) Załącznik nr 6  ……………………… 
g) Załącznik nr 7  ……………………… 
 
 

 
 
 

…………………………      ……………………………………………. 
Miejscowość i data      Pieczątka i podpis uprawnionego 

         Przedstawiciela Wykonawcy 
  
 



Załącznik nr 2 do SIWZ

Lp. Opis produktu Ilość 
(szt.)

Cena 
jedn. 
netto

Cena 
jedn. 

brutto

VAT
%

Wartość 
netto

Wartość 
brutto*

Numer 
katalogowy/

kod 
produktu

Nazwa 
handlowa/ 
Producent

1 Procesor wideo 1
2 Źródło światła 1
3 Wideolaparoskop cyfrowy HD 2
4 Wózek 1
5 Monitor medyczny LCD min. 19" 1

5A Monitor medyczny LCD min. 21" 1
6 Insuflator 1
7 Pompa ssąco - płucząca 1
8 Wielorazowe narzędzia i trokary laparoskopwe

Tuba trokara z zaworem do gazu 5-5.5 mm, 120 mm 4

Ostrze trokara 5-5.5 mm, 120 mm 4
Tuba trokara z zaworem do gazu 10.5-11 mm, 120 
mm 4

Ostrze trokara bezpieczne 10.5-11 mm, 120 mm 2
Ostrze trokara 10.5-11 mm, 120 mm 2
Redukcja klapkowa 4
Szczypce ekstrakcyjne 5 mm, 330-340 mm 2
Szczypce chwytające 5 mm, 330-340 mm 4
Szczypce preparacyjne 5 mm, 330-340 mm typu 
Maryland 4

Szczypce chwytające jelitowe 5 mm, 330-340 mm 
typu Johaness 2

Szczypce chwytające jelitowe 5 mm, 330-340 mm 
typu klasyczny grasper 2

Szczypce chwytające jelitowe 5 mm, 330-340 mm 
typu De Bakey 2

Szczypce chwytające jelitowe 10 mm, 330-340 mm 
typu Babcock 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY 

Zestaw do wideolaparoskopii cyfrowej HD o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 3 do SIWZ
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Szczypce chwytające jelitowe 5 mm, 330-340 mm 
typu Babcock 2

Szczypce preparacyjne jelitowe 5 mm, 330-340 mm 2

Nożyczki 4
Klipsownica 2
Imadło do szycia 1
Elektroda hakowa 2
Igła punkcyjna 2
Kabel monopolarny 4

* Wartość brutto + Wartośc netto + VAT

Pieczątka i podpis uprawnionego 
przedstawiciela Wykonawcy

………………………………………..                   
Miejsowość i data

…….……………………………………..     
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PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WARUNKI GRANICZNE) ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Lp. Przedmiot zamówienia Parametry techniczne sprzętu

1
Min. HDTV 1080i lub 1080p oraz PAL
1080 linii

Tak

Min. RGB, PAL, S-VHS, Component
Min. HDSDI, SDI, Firewire

Tak

Tak

Tak

Tak 

Tak
Tak

Tak

Tak

2
Min. 300 W
Tak

KSENONOWE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
Moc źródła światła TAK/NIE
Automatyczna regulacja jasności światła TAK/NIE

Możliwość przypisania różnych funkcji do każdego przycisku sterującego na 
głowicy kamery, wideolaparoskopu lub wideoendoskopu dla różnych 
użytkowników lub specjalności

TAK/NIE

Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z 
centralnym systemem sterowania urządzeniami endoskopowymi bloku 
operacyjnego

TAK/NIE

Automatyczne sterowanie intensywnością oświetlenia TAK/NIE
Zoom cyfrowy TAK/NIE

Archiwizacja obrazu w postaci zdjęć, za pomocą przycisku na głowicy kamery lub 
wideolaparoskopu na wbudowaną w jednostkę sterującą kamery kartę z 
możliwością przeniesienia z kartą obrazów do komputera

TAK/NIE

Klawiatura z możliwością edycji danych na monitorze oraz kontroli funkcji oraz 
menu kamery TAK/NIE

Współpraca z wideolaparoskopami z kamerą wbudowaną w końcówkę 
wideolaparoskopu oraz standardowymi głowicami endoskopowymi 1- i 3-
chipowymi

TAK/NIE

Współpraca z wideoendoskopami (wideogastroskopami, wideokolonoskopami, 
wideobronchoskopami i wideoduodenoskopami) TAK/NIE

TAK/NIE

Wyjścia analogowe TAK/NIE
Wyjścia cyfrowe TAK/NIE

Potwierdzenie 
spełniania 
parametru*

PROCESOR VIDEO
Systemy telewizyjne, w których musi pracować procesor TAK/NIE
Ilość linii obrazu skanowanych efektywnie TAK/NIE

Możliwość ustawienia parametrów pracy kamery dla różnych specjalności lub 
użytkowników
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PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WARUNKI GRANICZNE) ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Tak

Tak

Tak

3
1080i lub 1080p
 0º
Maks. 10 mm
Min. 320 mm
Gazowa oraz w autoklawie
Tak

3

Tak
4

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

5
Min. 1280 x 1024 pikseli
Min. 450 cd/m2
Min. 650:1
Min. 85º (z kontrastem 1:10)
Min. 19”
Min. SVHS, PAL, RGB, HDSDI, SDI, 
Component, D-Sub

Przekątna ekranu TAK/NIE

Sygnał we/wy TAK/NIE

Kontrast TAK/NIE
Kąt widzenia TAK/NIE

 MONITOR MEDYCZNY LCD MIN. 19”
Rozdzielczość ekranu TAK/NIE
Jasność TAK/NIE

Możliwość zamontowania dodatkowego monitora podglądu z wysięgnikiem TAK/NIE
Uchwyt na butlę CO2 TAK/NIE

Cztery duże kółka, w tym min. dwa z blokadą TAK/NIE
Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu TAK/NIE

WÓZEK
Podstawa jezdna z blokadą kół TAK/NIE
Listwa zasilająca z transformatorem separującym TAK/NIE

Przyciski sterujące wyzwalające funkcje kamery umieszczone na głowicy 
wideoendoskopu TAK/NIE

Ostrość w pełnym zakresie obrazu bez dodatkowej potrzeby regulacji TAK/NIE

Sterylizacja wideolaparoskopu TAK/NIE
Kontener do sterylizacji kompatybilny z proponowanym urządzeniem TAK/NIE

Średnica zewnętrzna TAK/NIE
Długość robocza TAK/NIE

Wyposażone w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z 
centralnym systemem sterowania urządzeniami endoskopowymi bloku 
operacyjnego

TAK/NIE

WIDEOLAPAROSKOP CYFROWY HD – 2 SZT.
Pracujący w systemie HDTV TAK/NIE

Wbudowana automatycznie włączana żarówka zapasowa w przypadku 
uszkodzenia lampy głównej TAK/NIE

Wyposażone w filtr optyczny blokujący pasmo czerwone w widmie światła białego TAK/NIE

Kąt widzenia TAK/NIE
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Tak

5A.
Min. 1280 x 1024 pikseli
Min. 450 cd/m2
Min. 650:1
Min. 85º (z kontrastem 1:10)
Min. 21”
Min. SVHS, PAL, RGB, HDSDI, SDI, 
Component, D-Sub

Tak

6
Min. 0-25 mmHg
Min. 35 l/min.

Tak

Tak

Tak
Tak

Tak

Tak

Tak

7
Min. 0-2 l/min.
Min. 0-2 l/min.
TakPneumatyczny sterownik manualny TAK/NIE

ROLKOWA POMPA SSĄCO-PŁUCZĄCA
Przepływ ssanie TAK/NIE
Przepływ płukanie TAK/NIE

Automatyczna desuflacja pacjenta po przekroczeniu zadanych parametrów TAK/NIE

Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z 
centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego TAK/NIE

Wyposażony w zestaw autoklawowalnych niskociśnieniowych drenów do insuflacji 
i oddymiania TAK/NIE

Alarm dźwiękowy i świetlny przekroczenia zadanego ciśnienia TAK/NIE
Praca z butlą oraz centralnym systemem ściennym zasilania w CO2 TAK/NIE

Funkcja automatycznego oddymiania pola operacyjnego za pomocą drugiego 
drenu (oddymiającego) w czasie cięcia nożem harmonicznym oraz cięcia i 
koagulacji diatermią

TAK/NIE

Wyposażony w niezależny zawór oddymiający do podłączenia drenu oddymiania TAK/NIE

INSUFLATOR
Ciśnienie przepływu dwutlenku węgla TAK/NIE
Przepływ dwutlenku węgla TAK/NIE

Sygnał we/wy TAK/NIE

Pracujący w standardzie HDTV dostosowany do oferowanego procesora i 
wideolaparoskopu TAK/NIE

Kąt widzenia TAK/NIE
Przekątna ekranu TAK/NIE

Jasność TAK/NIE
Kontrast TAK/NIE

Pracujący w standardzie HDTV dostosowany do oferowanego procesora i 
wideolaparoskopu TAK/NIE

MONITOR MEDYCZNY LCD MIN. 21”
Rozdzielczość ekranu TAK/NIE
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Tak

Tak
Tak
Min. 800 mmHg
Tak
Do sterylizacji w autoklawie

8

5-5,5 mm
120 mm
Gładka
Tak
Tak
Tak

5-5,5 mm
120 mm
Ostrze trójgraniaste
Tak

10,5-11 mm
120 mm
Gładka 
Tak
Tak
Tak

10,5-11 mm
120 mmDługość robocza TAK/NIE

Ostrze trokara bezpieczne – 2 szt.
Średnica TAK/NIE

Śruba zewnętrzna zakładana na gładki płaszcz trokara TAK/NIE
Zawór wewnętrzny magnetyczny w formie płaskiego dysku dwustronnego TAK/NIE

Powierzchnia zewnętrzna TAK/NIE
Autoklawowalny TAK/NIE

Średnica TAK/NIE
Długość robocza TAK/NIE

Autoklawowalne TAK/NIE
Tuba trokara z zaworem do gazu – 4 szt.

Długość robocza TAK/NIE
Kształt końcówki TAK/NIE

Ostrze trokara – 4 szt.
Średnica TAK/NIE

Śruba zewnętrzna zakładana na gładki płaszcz trokara TAK/NIE
Zawór wewnętrzny magnetyczny w formie płaskiego dysku dwustronnego TAK/NIE

Powierzchnia zewnętrzna TAK/NIE
Autoklawowalny TAK/NIE

Średnica TAK/NIE
Długość robocza TAK/NIE

Dreny wielorazowego użytku TAK/NIE
WIELORAZOWE NARZĘDZIA I TROKARY LAPAROSKOPOWE

Tuba trokara z zaworem do gazu – 4 szt. 

Maksymalne ciśnienie TAK/NIE
Włącznik nożny dwufunkcyjny, do sterowania siłą ssania i płukania TAK/NIE

Instrument metalowy, autoklawowalny, ssąco – płuczący, 5 mm TAK/NIE
Instrument metalowy, autoklawowalny, ssąco – płuczący, 10 mm TAK/NIE

Rękojeść uniwersalna metalowa, autoklawowalna, do instrumentu ssąco – 
płuczącego 5 mm i 10 mm, kompatybilna z manualnym sterownikiem 
pneumatycznym

TAK/NIE
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Ostrze bezpieczne – tępy trzpień chowany w 
grocie
Tak

10,5-11 mm
120 mm
Ostrze trójgraniaste
Tak

11 mm do 5,5 mm
Tak 

Tak
Trzy części: wkład, osłona, uchwyt
5 mm
330-340 mm
Zęby typu 2/3 do ekstrakcji pęcherzyka, 
długość bransz 25-30 mm
Z zamkiem
Tak

Tak
Trzy części: wkład, osłona, uchwyt
5 mm
330-340 mm
Zęby typu grasper okienkowy, atraumatyczne 
długość bransz 18-20 mm
Z zamkiem
Tak

Tak
Trzy części: wkład, osłona, uchwyt

Obrotowe TAK/NIE
Rozbieralne TAK/NIE

Autoklawowalne TAK/NIE
Szczypce preparacyjne – 4 szt.

Opis końcówki roboczej TAK/NIE

Uchwyt TAK/NIE

Średnica TAK/NIE
Długość robocza TAK/NIE

Obrotowe TAK/NIE
Rozbieralne TAK/NIE

Autoklawowalne TAK/NIE
Szczypce chwytające – 4 szt.

Opis końcówki roboczej TAK/NIE

Uchwyt TAK/NIE

Średnica TAK/NIE
Długość robocza TAK/NIE

Obrotowe TAK/NIE
Rozbieralne TAK/NIE

Autoklawowalne TAK/NIE
Szczypce ekstrakcyjne – 2 szt.

Redukcja klapkowa – 4 szt.
Redukuje średnice trokarów TAK/NIE

Kształt końcówki TAK/NIE
Autoklawowalne TAK/NIE

Średnica TAK/NIE
Długość robocza TAK/NIE

Autoklawowalny TAK/NIE
Ostrze trokara – 2 szt.

Kształt końcówki TAK/NIE
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5 mm
330-340 mm

Bransze szczypiec typu Maryland z 
wewnętrznymi nacięciami krzyżującymi się pod 
kątem prostym, obie bransze ruchome, długość 
bransz 18-20 mm

Z przyłączem do diatermii
Tak

Tak
Trzy części: wkład, osłona, uchwyt
5 mm
330-340 mm
Bransze szczypiec typu Johaness
Z zamkiem
Tak

Tak
Trzy części: wkład, osłona, uchwyt
5 mm
330-340 mm

Bransze szczypiec typu klasyczny grasper 
atraumatyczny okienkowy z branszami 
wydłużonymi

Z zamkiem
Tak

Tak
Trzy części: wkład, osłona, uchwyt
5 mm
330-340 mm
Bransze szczypiec typu De Bakey

TAK/NIE
TAK/NIE

Uchwyt
Autoklawowalne

Opis końcówki roboczej TAK/NIE

Średnica TAK/NIE
Długość robocza TAK/NIE

Obrotowe TAK/NIE
Rozbieralne TAK/NIE

Autoklawowalne TAK/NIE
Szczypce chwytające jelitowe – 2 szt.

Opis końcówki roboczej TAK/NIE

Uchwyt TAK/NIE

Średnica TAK/NIE
Długość robocza TAK/NIE

Obrotowe TAK/NIE
Rozbieralne TAK/NIE

Autoklawowalne TAK/NIE

Szczypce chwytające jelitowe – 2 szt.

Średnica TAK/NIE
Długość robocza TAK/NIE
Opis końcówki roboczej TAK/NIE

Opis końcówki roboczej TAK/NIE

Uchwyt TAK/NIE

Średnica TAK/NIE
Długość robocza TAK/NIE

Szczypce chwytające jelitowe – 2 szt.
Obrotowe TAK/NIE
Rozbieralne TAK/NIE
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Z zamkiem
Tak

Tak
Trzy części: wkład, osłona, uchwyt
10 mm
330-340 mm

Bransze szczypiec typu Babcock – 
atraumatyczny z przedłużonymi płaszczyznami 
chwytnymi

Z zamkiem
Tak

Tak
Trzy części: wkład, osłona, uchwyt
5 mm
330-340 mm

Bransze szczypiec typu Babcock – 
atraumatyczny z przedłużonymi płaszczyznami 
chwytnymi

Bez przyłącza do diatermii
Tak

Tak
Trzy części: wkład, osłona, uchwyt
5 mm
330-340 mm

Bransze szczypiec szerokie, długie, delikatne, 
profilowane do preparowania jelitowego

Z zamkiem
Tak TAK/NIE

TAK/NIE
TAK/NIE

Opis końcówki roboczej

Uchwyt

TAK/NIE

TAK/NIE

Obrotowe
Rozbieralne
Średnica
Długość robocza

Autoklawowalne

Autoklawowalne TAK/NIE
Szczypce preparacyjne jelitowe – 2 szt.

Opis końcówki roboczej TAK/NIE

Uchwyt TAK/NIE

Średnica TAK/NIE
Długość robocza TAK/NIE

Obrotowe TAK/NIE
Rozbieralne TAK/NIE

Autoklawowalne TAK/NIE
Szczypce chwytające jelitowe – 2 szt.

Opis końcówki roboczej TAK/NIE

Uchwyt TAK/NIE

Średnica TAK/NIE
Długość robocza TAK/NIE

Obrotowe TAK/NIE
Rozbieralne TAK/NIE

Autoklawowalne TAK/NIE
Szczypce chwytające jelitowe – 2 szt.

Uchwyt TAK/NIE

TAK/NIE
TAK/NIE
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Tak
Trzy części: wkład, osłona, uchwyt
5 mm
330-340 mm

Bransze szczypiec typu Metzenbaum z 
wewnętrznymi nacięciami krzyżującymi się pod 
kątem prostym, obie bransze ruchome, długość 
bransz 18-20 mm

Z przyłączem do diatermii
Tak

Do mycia i sterylizacji
Tak
10 mm
330-340 mm

Dwie części: wkład, osłona z uchwytem
5 mm
330-340 mm
Zagięte w lewo
Z zamkiem
Tak
Tak
Tak

5 mm
330-340 mm
tak

5 mm
330-340 mm

Autoklawowalna TAK/NIE

Długość robocza TAK/NIE

TAK/NIE

Średnica
Długość robocza

TAK/NIE
TAK/NIE

Średnica
Długość robocza

TAK/NIE
TAK/NIE

Opis końcówki roboczej
Uchwyt

TAK/NIE
TAK/NIE

Rozbieralne TAK/NIE

Średnica TAK/NIE

Autoklawowalne 
Rączka rozbieralna

TAK/NIE
TAK/NIE

Wszystkie elementy autoklawowalne
Elektroda hakowa – 2 szt.

TAK/NIE
Długość robocza
Imadło do szycia – 1 szt.

TAK/NIE

Autoklawowalne TAK/NIE
Klipsownica – 2 szt.
Rozbieralna TAK/NIE
Na klipsy ML
Średnica zewnętrzna

TAK/NIE

Opis końcówki roboczej TAK/NIE

TAK/NIEUchwyt

Średnica
Długość robocza TAK/NIE

TAK/NIE

Obrotowe
Rozbieralne

TAK/NIE
TAK/NIE

Igła punkcyjna - 2 szt. 

Nożyczki – 4 szt.
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tak

3-3,5 m
Tak
Tak

……………………………………………. …………………………………………………………
miejscowość i data pieczatka i podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy

Autoklawowalny

Długość
Kompatybilny z oferowanymi narzędziami, do diatermii typu ERBE

TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE

Kabel monopolarny – 4 szt.
Autoklawowalna TAK/NIE

* niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany zestaw do wideolaparoskopii spełnia wyżej wymienione wymagania Zamawiającego
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(pieczęć firmowa) 
 

Oświadczenie 
 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę zestawu do wideolaparoskopii cyfrowej HD 
oświadczam, że: 

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności związanej z wykonaniem zamówienia publicznego na 
dostawę cyfrowego zestawu do wideolaparoskopii cyfrowej HD , (jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień); 

2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów 
do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 
wykonania zamówienia; 

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia; 

4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2. 

 

 

Zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuję je bez 
zastrzeżeń. 

 
 
 
 
.......................................................    ……........................................................ 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA PIECZĘĆ I PODPIS UPRAWNIONEGO 
PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY 
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......................................       .................................................... 

(pieczęć firmowa)         miejscowość i data 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

 Wykonawca ................................................................................................... 

oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia (podać nazwy): 

- ………………………… 

spełnia wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  

o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 r. nr 93, poz. 896 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 
       .......................................................... 

       PIECZĘĆ I PODPIS UPRAWNIONEGO  

       PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY 
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PROJEKT UMOWY 
 
Zawarta w dniu …................ w Chojnicach pomiędzy: 
……………………………………………................................................................................................... 
reprezentowaną przez: 
……………………………………………................................................................................................... 
zwanym dalej w umowie „Wykonawcą” 
a 
Szpitalem Specjalistycznym im J. K. Łukowicza w Chojnicach, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora - Leszka Bonnę 
zwanym dalej „Zamawiającym”. 
 

§ 1 
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia w dniu ……… r. postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t. j. Dz. U. nr 223 z 2007 r. poz. 1655  
z późn. zm.) 

2. Ogólną wartość sprzętu medycznego ustala się na kwotę: ……….. zł brutto. (słownie: 
………………………………………………………………………………………………………………………….). 
Taka wartość została określona w złożonym przez Wykonawcę w trakcie postępowania 
określonego w ust. 1 – formularzu asortymentowo - cenowym. Formularz ten stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest dostawcą sprzętu medycznego będącego przedmiotem 
postępowania, o którym mowa w ust. 1, tj.:  

 ………………………………………………. 
4. Wymieniony w ust. 3 sprzęt posiada wymagania techniczne wyszczególnione w ofercie złożonej  

w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1. 
5. Wykonawca oświadcza również, że sprzęt wymieniony w ust. 3, będący przedmiotem umowy jest 

wolny od wad fizycznych, nie ma wad prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie jest 
przedmiotem żadnego postępowania prawnego albo zabezpieczenia prawnego ustanowionego na 
rzecz osób trzecich na podstawie czynności prawnej lub przez organy egzekucyjne w wykonaniu 
postępowania egzekucyjnego. 

6. Wykonawca sprzedaje (wydaje i przenosi własność) zamawiającemu sprzęt wymieniony w ust. 3 
za cenę ………….. zł brutto.  

7. W ramach ceny sprzedaży Wykonawca: 
1) dokona dostawy sprzętu wymienionego w ust. 3 w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego, 
2) w przypadku awarii, zobowiązany jest dokonać naprawy lub dostarczyć sprzęt 

zastępczy zgodnie z oświadczeniem o warunkach gwarancji i serwisu, złożonym przez 
Wykonawcę w trakcie postępowania określonego w ust. 1. Oświadczenie to stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3) świadczyć będzie pełen zakres serwisowy przez okres zawarty w warunkach 
gwarancji podany w ofercie przetargowej od dnia dostarczenia sprzętu wymienionego 
w ust. 3, 

4) dostarczy dokumentację sprzętu wymienionego w ust. 3, w języku polskim,  
w szczególności instrukcję obsługi, 

5) wyda gwarancję (min. 24 m-ce), 
6) zobowiązuje się do organizacji szkolenia pracowników w zakresie obsługi, mycia, 

konserwacji i sterylizacji zestawu, w określonym terminie uzgodnionym  
z Zamawiającym, potwierdzonego certyfikatem. 

  
§2 

1.  Wykonawca oświadcza, że:  
1) sprzęt wymieniony w § 1 ust. 3 jest sprawny technicznie i niewadliwy, 
2) zostaje przekazany Zamawiającemu w należytym stanie, tj. umożliwiającym 

Zamawiającemu bezusterkowe używanie; 
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2. Sprzęt wymieniony w § 1 ust. 3 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby 
Zamawiającego na swój koszt i ryzyko.  

3. Przekazanie sprzętu wymienionego w § 1 ust. 3 nastąpi w ciągu 6 tygodni od daty popisania 
niniejszej umowy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego i podpisanego 
przez uprawnionych przedstawicieli stron. 

4. Do czasu protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego ryzyko przypadkowej 
utraty lub uszkodzenia przedmiotu Umowy obciąża Wykonawcę. 

 
§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się korzystać ze sprzętu medycznego zgodnie z jego właściwościami  
i przeznaczeniem oraz wskazówkami zawartym w dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 7  
pkt 4.  

2. Koszty części zamiennych, które uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu z winy Zamawiającego, 
obciążają Zamawiającego. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Wykonawcy o okolicznościach 
opisanych w § 1 ust. 7 pkt  2. Zawiadomienia dokonuje na piśmie faksem a potwierdza listem 
poleconym.  

4. Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku potwierdzić otrzymanie zawiadomienia przez 
przesłanie Zamawiającemu faksem pisma potwierdzającego jego odebranie i określającym 
termin przybycia upoważnionego pracownika Wykonawcy w celu podjęcia decyzji, co do tego, 
którą z czynności opisanych w § 1 ust. 7 pkt 2 należy podjąć.  

 
§ 4 

1. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę obejmującą wartość przedmiotu zamówienia. 
2. Zapłata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze  

w terminie 30 dni od odebrania sprzętu objętego zamówieniem. Cena zawierać będzie 
podatek od towarów i usług. 

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Dostawcy 
odsetki według stopy odsetek ustawowych  

4. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług i że w związku z tym zostały 
im nadane następujące numery identyfikacji podatkowej: 

1) Zamawiającemu: 555-17-83-839, 
2) Wykonawca: …………………………. 

 
§ 5 

1. W przypadku, gdy Wykonawca – mimo potwierdzenia wiadomości o awarii sprzętu 
wymienionego w § 1 ust. 3 lub istnieniu w nim wady – nie skieruje do Zamawiającego 
upoważnionego pracownika, o którym mowa w § 3 ust. 4 lub naruszony zostanie termin 
wskazany w oświadczeniu o warunkach serwisu i gwarancji (Załącznik nr 2 do umowy), 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% ogólnej wartości 
zamówienia (§ 1 ust. 2) za każdy dzień do momentu podjęcia czynności serwisowych przez 
pracownika Wykonawcy lub oddania naprawionego sprzętu do użytku. W tym przypadku 
Zamawiający prześle Wykonawcy notę księgową. 

2. Jeżeli wysokość kary umownej wymienionej w ust. 1 nie pokrywa szkody poniesionej przez 
Zamawiającego może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

 
§ 6 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść żadnej wierzytelności wynikającej  
z niniejszej umowy. 

 
§ 7 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości wykonywanych usług zgodnie  
z postanowieniami niniejszej umowy. 

2. W imieniu Zamawiającego kontroli dokonywać będą upoważnione osoby legitymujące się 
pisemnym upoważnieniem do kontroli. 
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§ 8 

3. Strony zobowiązują się załatwiać spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy polubownie  
w drodze negocjacji. W wypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia w ciągu jednego 
miesiąca od wystąpienia spornej okoliczności, wówczas każda ze stron może poddać spór pod 
rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego. 

4. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

5. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz 
wprowadzania nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba że konieczność wprowadzania takich 
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 
zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 

 
§ 9 

Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia i złożona oferta. 
 
 
 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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 (pieczęć firmowa) 
 

 

 

 

Oświadczenie 
 
 
 
 

 Wykonawca ……………………………………………………………………  

w ramach ceny sprzedaży zobowiązuje się do przeszkolenia pracowników 

wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, mycia, konserwacji  

i sterylizacji zestawu będącego przedmiotem zamówienia, w określonym 

terminie, uzgodnionym z Zamawiającym. Szkolenie zostanie potwierdzone 

certyfikatem. 

 

 

 

........................................................    ..................................................... 
miejscowość i data  (podpis i pieczęć uprawnionego 

       przedstawiciela Wykonawcy) 
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 (pieczęć firmowa) 
 

Oświadczenie 
 
 Oświadczam o udzieleniu kompleksowej gwarancji na dostarczony sprzęt  
na okres ................... (min. 24 miesiące) od dnia przekazania sprzętu Zamawiającemu, 
potwierdzonego podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. 
Rękojmia jest obligatoryjna i narzucona ustawowo. Gwarantuję usunięcie awarii zgodnie  
z wymaganiami Zamawiającego określonymi poniżej. 
Jednocześnie informuję, że wszelkie usterki należy zgłaszać (podać adres, numer telefonu  
i fax-u): ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
Warunki konserwacji i serwisu pogwarancyjnego (z uwzględnieniem kosztów, szybkości 
reakcji, itp.): ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 

 
WYMAGANE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI 
 
1. Możliwość zgłoszeń: 24 godz./dobę; czas reakcji serwisu: maks. 1 dzień roboczy od 

zgłoszenia. 
2. Przeglądy konserwacyjne i naprawy w czasie gwarancji będą wykonywane bezpłatnie, co 

oznacza, że materiały i części zamienne zastosowane do napraw i przeglądów oraz praca 
i dojazd inżyniera serwisowego w okresie gwarancyjnym, będą realizowane na koszt  
i ryzyko Wykonawcy. 

3. Wykonawcą przeglądów i napraw będzie odpowiedni serwis autoryzowany, 
potwierdzający każdorazowo swoje czynności w dostarczonej wraz ze sprzętem karcie 
gwarancyjnej. 

4. Uszkodzenia urządzenia spowodowane obsługą niezgodną z instrukcją używania nie 
podlegają gwarancji. 

5. Maksymalny czas naprawy: 3 dni robocze. W przypadku przedłużającej się naprawy 
powyżej 3 dni Wykonawca dostarcza sprzęt zastępczy o takich samych parametrach 
technicznych na czas trwania naprawy; w przypadku przedłużania się czasu naprawy 
powyżej 30 dni Zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt 
Wykonawcy. 

6. Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy: 
3 naprawy uniemożliwiające wykorzystanie sprzętu w pełnym zakresie. 

7. Przez „sprzęt” określony w punktach 5 i 6 rozumie się w tych okolicznościach każdy 
element zestawu wyszczególniony w formularzu asortymentowo – cenowym 
(stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, który stanie się załącznikiem do umowy), który 
ma własny numer katalogowy. 

8. Przeglądy w cenie dostawy: raz w roku przez okres 5 lat od daty dostawy stwierdzające 
stan techniczny sprzętu. 

9. Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych po upływie gwarancji przez okres  
3 lat bez doliczania usługi serwisowej. 

 
 
 
........................................................    ..................................................... 
miejscowość i data      (podpis i pieczęć uprawnionego 

       przedstawiciela Wykonawcy) 
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......................................       .................................................... 
(pieczęć firmowa)         miejscowość i data 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 
 

Wykonawca ................................................................................ oświadcza, że 

zrealizuje przedmiot zamówienia: 

• samodzielnie, 

• z udziałem podwykonawców∗. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
       .......................................................... 
       PIECZĘĆ I PODPIS UPRAWNIONEGO  
       PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY 

                                                 
∗ Niepotrzebne skreślić. W przypadku realizacji przy udziale podwykonawców należy 
wskazać, którą część lub części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom oraz 
można podać nazwy (firm) proponowanych podwykonawców. 


