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1. Zamawiaj cy
Morska S

ba Poszukiwania i Ratownictwa

ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia
NIP: 586-20-76-216
Sekretariat Dyrektora: tel.:+ 48 58 661 52 22, fax.: + 48 58 620 53 38
Zespó ds. Zamówie Publicznych: tel./fax: + 48 58 660 76 61
Godziny pracy: pn - pt 7:30-15:30
Znak post powania: NZ-RR/I/PN/13/10 – Uwaga: w korespondencji kierowanej do
Zamawiaj cego nale y pos ugiwa si tym znakiem.
Zamawiaj cy zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do sk adania ofert na
dostaw sprz tu medycznego.

2. Tryb udzielenia zamówienia
Post powanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo
zamówie

publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustaw

Pzp”,

przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia- zwanej dalej „SIWZ”.
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1.

Przedmiotem

zamówienia

jest

dostawa

sprz tu

medycznego,

podzielonego

przedmiotowo na 6 zada . Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia zawiera
za cznik nr 4 do SIWZ –Parametry sprz tu medycznego, oraz za . nr 5 do SIWZ – Wzór
umowy.
3.2.

Wykonawca

jest

zobowi zany

do

realizacji

przedmiotu

zamówienia

zgodnie

z wymaganiami okre lonymi w SIWZ.
3.3. Przedmiot zamówienia zosta podzielony na 6 cz

ci, zwanych dalej zadaniami, które

obejmuj dostaw :
lp

Zadanie

1.

I

2.

3.

Sprz t
Zestaw R1 zgodny ze specyfikacj
wewn trzn MSPiR
Zestaw R0 zgodny ze specyfikacj
wewn trzn MSPiR
Worek samorozpr
doros y

alny + zestaw masek –

Sztuk

Uwagi

2

2

2

2

Worek samorozpr

4.

alny + zestaw masek -

dziecko

4

Pó automatyczny defibrylator dwufazowy
AED + 2 komplety elektrod dla doros ych do
5.

defibrylatora AED + komplet elektrod

2

pediatrycznych do defibrylatora AED +
komplet baterii do defibrylatora AED
Defibrylator szkoleniowy funkcjonalnie
5.1

identyczny z dostarczonym kompletem

1

defibrylatorów
Respirator spe niaj cy wymogi zestawu R2

6.

7.

+uchwyt cienny
Ssak elektryczny wraz ze ciennym
II

uchwytem aduj cym

2

2

8.

Incidin

2opak

9.

Incidur

2opak

Skinman

2opak

10.
III
11.

Aparat do dezynfekcji powierzchni i
powietrza.
Worki na odpady medyczne (czerwone)

12.

2
20

Specjalny pró niowy, wodoodporny
materac do ewakuacji poszkodowanego w

13.

hipotermii nadaj cy si do transportu

2

wysoko ciowego w pionie i poziomie.
14.

IV

hipotermii.
Akumulator zasilaj cy zestaw do

15.

ogrzewania poszkodowanego.

16.

piwór izotermiczny BLIZZARD

17.

Nosze zbierakowe – kombi
Deska ortopedyczna + pasy +

18.
V

unieruchomienie g owy
Zestaw szyn podci nieniowych do

19.
20.

System do ogrzewania poszkodowanych w

unieruchamiania ko czyn
VI

Butla tlenowa 10 litrów

6

2
20
2
8

2
6

3

21.

Reduktor do butli tlenowej

4

Worki na zw oki zamykane na zamek lub

22.

ta

10

velcro

Zestaw rurek krtaniowych lub urz dzenia

23.

6

równowa nego

24.

Zestaw rurek ustno - gard owych

2

25.

Glukometr

2

26.

Termometr

2

27.

Stetoskop

2

28.

Aparat do pomiaru ci nienia t tniczego

2

Szczegó owe wskazanie parametrów sprz tu, odpowiednio do zadania, zawiera za . nr 4
do SIWZ – Parametry sprz tu technicznego.
3.5 Wspólny s ownik zamówie (CPV):
33100000-1

- urz dzenia medyczne

3.6. Postanowienia ogólne:
1) Zamawiaj cy zastrzega, e opis przedmiotu zamówienia wskazany w za . nr 4 do SIWZ,
wskazuje minimalne parametry, jakie musi posiada
asortyment. W

przypadku

zaoferowania

oferowany przez Wykonawc

przez Wykonawc

sprz tu

o

ni szych

parametrach, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp. Wykonawca obowi zany jest do czy do oferty wype niony formularz zgodnie
z za . nr 4 do SIWZ, wskazuj cy posiadanie przez oferowany sprz t parametrów nie
ni szych ni wymagane przez Zamawiaj cego.
2) Zaoferowany przez Wykonawc sprz t musi by dopuszczony do u ytkowania na terenie
Polski i Unii Europejskiej zgodnie z posiadanym dokumentami i posiada
wymagane obowi zuj cymi przepisami prawa, jak: atesty,

dokumenty

wiadectwa, certyfikaty CE,

deklaracje zgodno ci.
3) Zaoferowany przez Wykonawc

sprz t musi by

nowy, wyprodukowany w 2010roku,

wolny od wad fizycznych, nie mo e by to sprz t demonstracyjny.
4) Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprz t, zgodnie z gwarancj producenta, na
okres i warunkach okre lonych w za . nr 4 oraz za . nr 5 do SIWZ.
5) Wykonawca zobowi zany jest zaoferowa
dost pne b

sprz t, którego serwis i cz

ci zamienne

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3.7 Wykonawca mo e powierzy cz

lub ca

zamówienia podwykonawcom.
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Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupe niaj cych
Zamawiaj cy nie przewiduje udzielania zamówie uzupe niaj cych, o których mowa w art.
67 ust.1 pkt.7 ustawy Pzp.
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Opis sposobu przedstawiania ofert cz
Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo

ciowych

sk adania ofert cz

ciowych, tj ofert na jedno lub

wi cej zada .
6

Termin wykonania zamówienia

6.1. Wykonawca zobowi zuje si

dostarczy

sprz t obj ty przedmiotem zamówienia w

terminie do 3 tygodni od podpisania umowy.
6.2. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprz t, zgodnie z za . nr 4 oraz 5 do SIWZ.
7. Warunki udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe nienia
tych warunków
7.1. O udzielenie zamówienia publicznego mog ubiega si Wykonawcy, którzy:
7.1.1. spe niaj warunki udzia u w post powaniu, okre lone w art. 22 ust.1 ustawy,
7.1.2. nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
7.1. Wykonawca jest zobowi zany wykaza

nie pó niej ni

na dzie

sk adania ofert,

spe nienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, o których mowa w pkt 7.1.1.
SIWZ i brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spe niania warunków, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy, wskazany w pkt 7.1.2. SIWZ.
7.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia, warunki
okre lone w pkt 7.1. mog by spe nione

cznie przez Wykonawców, z zastrze eniem e

warunek nie podlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp musi spe nia
ka dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia.
7.3. Zamawiaj cy dokona oceny spe nienia warunków udzia u w post powaniu na podstawie
informacji zawartych w dokumentach i o wiadczeniach wymienionych w punkcie 8 SIWZ,
które nale y za czy do oferty. Z tre ci dokumentów musi jednoznacznie wynika , e
Wykonawca spe nia warunki wymagane przez Zamawiaj cego i wykaza brak podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy.
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8. Wykaz o wiadcze

i dokumentów, jakie maj

dostarczy

Wykonawcy w celu

potwierdzenia spe nienia warunków udzia u w post powaniu i wskazuj cych na brak
podstaw do wykluczenia
8.1. W celu wykazania spe niania warunków udzia u w post powaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty sporz dzonej w oparciu o formularz oferty – za nr 3 do
SIWZ, nale y do czy :
a) o wiadczenie o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu, sporz dzone zgodnie z
za . nr 1 do SIWZ
8.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie
zamówienia w zakresie okoliczno ci wskazanych w art. 24 ustawy Pzp, do oferty
sporz dzonej w oparciu o formularz oferty – za . nr 3 do SIWZ, nale y do czy :
a) o wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporz dzone zgodnie z za . nr 2 do
SIWZ
b) aktualny odpis z w

ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj

wpisu do

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawionego nie wcze niej ni

6 miesi cy przed up ywem terminu

sk adania ofert. W przypadku sk adania oferty przez osob fizyczn , obowi zana jest
ona z

o wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt

2 ustawy – w przypadku osób fizycznych Zamawiaj cy uzna za wystarczaj ce
przed

enie o wiadczenia, o którym mowa w lit. a.

8.3 Ponadto w celu wykazania reprezentacji nale y do czy , w przypadku dzia ania
Wykonawcy przez pe nomocników, pe nomocnictwo w oryginale, kopii po wiadczonej za
zgodno

z orygina em przez mocodawc lub kopii po wiadczonej notarialnie.

8.4. O wiadczenia Wykonawcy o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu i braku
podstaw do wykluczenia, nale y z

w formie orygina u. W przypadku Wykonawców

wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia, o wiadczenie, o którym mowa w pkt
8.2. lit. a, sk ada we w asnym imieniu ka dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o
udzielenie zamówienia. Natomiast warunki udzia u w post powaniu, o których mowa w art.
22 i na których potwierdzenie sk adane s : o wiadczenia i dokumenty, o których mowa w
pkt. 8.1, mog by spe nianie

cznie i o wiadczenie o ich spe nianiu mo e by z

one w

imieniu Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia,
8.5.

Dokument, o których mowa w pkt 8.2. lit b – aktualny odpis z w

mo na z

w formie orygina u lub kopii po wiadczonej za zgodno

ciwego rejestru,
z orygina em przez

Wykonawc .
8.6.

Je eli Wykonawca

ma

siedzib

lub

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas sk ada odpowiednie dokumenty okre lone w § 4
Rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
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dokumentów, jakich mo e

da

zamawiaj cy od wykonawcy, oraz form, w jakich

te dokumenty mog by sk adane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817)
9.0 Oferta i dokumenty:
9.1. Zamawiaj cy wymaga, aby oferta zawiera a nast puj ce dokumenty:
1) o wiadczenia i dokumenty sk adane w celu potwierdzenia spe nienia warunków udzia u
w post powaniu, oraz wykazuj ce brak podstaw do wykluczenia wykonawcy, które
zosta y wymienione i opisane w pkt. 8.1. oraz pkt. 8.2. SIWZ;
2)

dokumenty potwierdzaj ce umocowanie do reprezentacji, wskazane w pkt 8.3. SIWZ

3)

wype niony przez Wykonawc

formularz oferty – wzór formularza oferty zawarto w

za czniku nr 3 do SIWZ;
4) wype niony przez Wykonawc

formularz wskazuj cy posiadanie przez oferowany

sprz t wymaganych parametrów – zgodnie z za . nr 4 do SIWZ – parametry techniczne
sprz tu,
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia do oferty
nale y do czy pe nomocnictwo dla ustanowionego pe nomocnika do reprezentowania
ich w post powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post powaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta musi by podpisana w taki
sposób, by wi za a prawnie wszystkich Wykonawców sk adaj cych wspóln ofert .
10. Sposób porozumiewania si
wiadcze

lub

Zamawiaj cego z Wykonawcami oraz przekazywania

dokumentów,

a

tak e

wskazanie

osób

uprawnionych

do

porozumiewania si z Wykonawcami.

10.1.

Post powanie prowadzone jest w j zyku polskim, dotyczy to równie korespondencji
oraz

porozumiewania

si

mi dzy Zamawiaj cym

sporz dzone w j zyku innym ni polski nale y z

a Wykonawc .

Dokumenty

wraz z t umaczeniem na j zyk

polski.

10.2.

Wszelkiego rodzaju o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania, wyja nienia,
informacje itp. (dalej zwane zbiorczo „korespondencja”) Zamawiaj cy i Wykonawcy
przekazuj

pisemnie lub faksem lub drog

elektroniczn

z zastrze eniem, i

wiadczenia i dokumenty wymagane w za czeniu do oferty, o których mowa w pkt 8
SIWZ, nale y z

w formie okre lonej w pkt 8. odpowiednio.

Ze wzgl du na

pisemn form komunikowania si w sprawie post powania o udzielenie zamówienia
wyja nienia ustne nie s wi

10.3.

ce dla Stron Post powania.

Korespondencj przekazywan za pomoc faksu nale y wysy

na numer:

+(48 58) 620 53 38 lub +(48 58) 660 76 61, natomiast korespondencj przekazywan
drog elektroniczn nale y kierowa na adres: zam.pub@sar.gov.pl
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10.4.

W przypadku przekazywania korespondencji za pomoc

faksu, ka da ze Stron na

danie drugiej niezw ocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

10.5.

Korespondencj

uwa a si

za z

on

w terminie, je eli jej tre

dotar a do

Zamawiaj cego przed up ywem terminu i zosta a niezw ocznie potwierdzona pisemnie.

10.6.

Wykonawca mo e zwróci

si

do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci SIWZ.

Zamawiaj cy niezw ocznie udzieli wyja nie , nie pó niej ni na 2 dni przed up ywem
terminu sk adania ofert, pod warunkiem e wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wp yn
do Zamawiaj cego nie pó niej ni

do ko ca dnia, w którym up ywa po owa

wyznaczonego terminu sk adania ofert. Przed

enie terminu sk adania ofert nie

wp ywa na bieg terminu sk adania ww. wniosku o wyja nienie tre ci SIWZ.

10.7.

Je eli wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wp ynie po up ywie terminu wyznaczonego
na sk adanie ww. wniosków lub b dzie dotyczy udzielonych wyja nie , Zamawiaj cy
udzieli wyja nie

lub pozostawi wniosek bez rozpoznania, zgodnie z art. 38 ust. 1a

ustawy Pzp.

10.8.

Zamawiaj cy przeka e tre

zapyta wraz z wyja nieniami wszystkim Wykonawcom,

którym przekaza SIWZ, bez ujawniania
www.sar.gov.pl

w

zak adce

ród a zapytania oraz zamie ci na stronie

Zamówienia

publiczne/Og oszenia,

pod

nazw

post powania.

10.9. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e
dotycz cych tre ci z

da od Wykonawców wyja nie

onych ofert.

10.10. Zamawiaj cy nie przewiduje zwo ania zebrania Wykonawców.
10.11. Osobami uprawnionymi do porozumiewania si

z Wykonawcami i udzielania

wyja nie dotycz cych Post powania s ;
1) w sprawach procedury zamówie publicznych:
Katarzyna Wi ska – Ru ewicz - Tel:/ fax: +48 58 660 76 61
Danuta Jereczek - Tel:/fax: +48 58 660 76 61
Adres poczty elektronicznej: zam.pub@sar.gov.pl
2) w sprawach merytorycznych:
Szymon Wanat

- tel: +48 58 660 76 35

Andrzej Trojanowski - tel: +48 58 660 76 12

10.12. Osoby wymienione w pkt.10.11.ppkt 1) upowa nione s do udost pnienia Protoko u z
post powania wraz z za cznikami.
11. Wymagania dotycz ce wadium
Zamawiaj cy nie wymaga wniesienia wadium, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Pzp.
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12. Termin zwi zania ofert

12.1.

Wykonawca jest zwi zany ofert przez okres 30 dni.

12.2. Bieg terminu zwi zania ofert rozpoczyna si wraz z up ywem terminu sk adania ofert.
12.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj cego mo e przed

termin

zwi zania ofert , jednak e Zamawiaj cy mo e tylko raz, na co najmniej 3 dni przed
up ywem terminu zwi zania ofert , zwróci si do Wykonawców o wyra enie zgody na
przed

enie tego terminu o oznaczony okres, nie d

szy jednak ni 60 dni.

13. Opis sposobu przygotowania ofert

13.1.

Wykonawcy zobowi zani s

do zapoznania si

z informacjami zawartymi w SIWZ

i przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami okre lonymi w tym dokumencie. Tre
oferty musi odpowiada tre ci SIWZ.

13.2. Wykonawcy sk adaj

oferty na w asny koszt i ryzyko, tzn. ponosz

wszelkie

konsekwencje i koszty zwi zane z przygotowaniem oferty.

13.3. Wykonawca ma prawo z
13.4.

Ofert

nale y z

tylko jedn ofert .

, pod rygorem niewa no ci w formie pisemnej, sporz dzi

w

zyku polskim, w sposób czytelny, na papierze z zastosowaniem trwa ej czytelnej
techniki. Wszystkie kartki oferty powinny by trwale spi te i kolejno ponumerowane
oraz na ka dej zapisanej stronie umieszczony podpis osoby uprawnionej.

13.5.

Dokumenty do czone do oferty nale y z
potwierdzonej za zgodno

w formie orygina u lub kopii

z orygina em i podpisane przez osob / osoby uprawnione

do wyst powania w imieniu Wykonawcy ( dalej „osoby uprawnione”).

13.6.

Zamawiaj cy za

da przedstawienia orygina u lub notarialnie po wiadczonej kopii

dokumentu, w przypadku gdy z

ona przez Wykonawc

kopia dokumentu jest

nieczytelna lub budzi w tpliwo ci co do jej prawdziwo ci.

13.7. Upowa nienie do podpisania oferty musi wynika z dokumentów do czonych do oferty,
zgodnie z pkt. 8.3. SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawc reprezentuje pe nomocnik, do
oferty nale y do czy pe nomocnictwo zawieraj ce okre lenie jego zakresu i podpis
osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z za czonymi
dokumentami. W przypadku gdy oferta sk adana przez spó

cywiln

nie jest

podpisana przez wszystkich wspólników, zaleca si do czenie do oferty dokumentów
potwierdzaj cych umocowanie podpisuj cego ofert

do dokonywania czynno ci w

imieniu spó ki z pomini ciem pozosta ych wspólników, np. uchwa

wspólników,

umow spó ki.
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13.8. Wszystkie poprawki lub zmiany dokonane w tre ci oferty musz by opatrzone dat
i podpisane przez osoby uprawnione do podpisania oferty. Brak podpisu powoduje
uznanie poprawki za nieistniej

.

13.9. Podpisy na ofercie, o wiadczeniach i dokumentach powinny by czytelne oraz powinny
zawiera

pe ne imi

gdy podpisy s

i nazwisko podpisuj cego tj. osoby uprawnionej. W przypadku,

nieczytelne lub nie zawieraj

pe nego imienia i nazwiska powinny

by opatrzone imiennymi piecz tkami.

13.10. Informacje stanowi ce tajemnic przedsi biorstwa Wykonawcy w rozumieniu art.11
ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z pó n.zm) powinny zosta przekazane w taki sposób, by
Zamawiaj cy móg z atwo ci
przypadku ofert nale y z
i jako „cz

okre li zakres informacji obj tych tajemnic . W takim
w dwóch cz

ciach opisanych jako „ cz

jawna oferty”

niejawna oferty”. Brak stosownego zastrze enia b dzie traktowane jako

jednoznaczne ze zgod

na w czenie ca

ci przekazanych dokumentów i danych do

dokumentacji Post powania oraz ich ujawnienie na zasadach okre lonych w ustawie Pzp.
Wykonawca nie mo e zastrzec informacji dotycz cych ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków p atno ci zawartych w ofertach. Przez
tajemnic
informacje

przedsi biorstwa rozumie si
techniczne,

technologiczne,

informacje posiadaj ce warto

nieujawnione do wiadomo ci publicznej
organizacyjne

przedsi biorstwa

lub

inne

gospodarcz , co do których przedsi biorca podj

niezb dne dzia ania w celu zachowania ich poufno ci.

13.11. Ofert nale y opakowa w taki sposób, aby nie mo na by o zapozna si z jej tre ci
do czasu otwarcia ofert, oraz dostarczy Zamawiaj cemu w nienaruszonym opakowaniu.
Na opakowaniu oferty umie ci

swój identyfikator zawieraj cy nazw

i adres

Wykonawcy, numer telefonu i faksu, tak aby umo liwi zwrot nie otwartej koperty w
przypadku dostarczenia jej Zamawiaj cemu po terminie sk adania ofert oraz opisa w
nast puj cy sposób:
„Oferta na dostaw sprz tu medycznego”

13.12. Wykonawca mo e wprowadzi

zmiany lub wycofa

z

on

przez siebie ofert

pod warunkiem, e uczyni to wy cznie przed terminem sk adania ofert i pod warunkiem,
e przed up ywem tego terminu Zamawiaj cy otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powy sze warunki nale y spe ni
Powiadomienie o zmianie oferty nale y z

cznie.

w taki sam sposób jak ofert , opisa

w sposób wskazany w pkt.13.11. oraz dodatkowo oznaczy s owami „ZMIANA Nr …”.
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13.13. Wykonawca nie mo e wycofa oferty ani wprowadzi jakichkolwiek zmian w tre ci
oferty po up ywie terminu sk adania ofert.

13.14. Zamawiaj cy wymaga wskazania przez Wykonawc
zamówienie

wykona

podwykonawcom

i

samodzielnie,

wskazania

cz

czy

ci

w ofercie czy niniejsze

powierzy

zamówienia,

wykonanie

której

zamówienia

wykonanie

powierzy

podwykonawcom.

13.15. Zamawiaj cy wymaga z

enia oferty na formularzu oferty, którego wzór stanowi

za cznik nr 4 do SIWZ oraz do czenia wszystkich wymaganych dokumentów
okre lonych w pkt. 9 SIWZ.
14. Udzia w post powaniu podmiotów wyst puj cych wspólnie

14.1.

Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia.

14.2. Wykonawcy sk adaj cy ofert wspóln ustanawiaj pe nomocnika do reprezentowania
ich w Post powaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
Post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty nale y
za czy pe nomocnictwo dla ustanowionego pe nomocnika, zgodnie z pkt 9.2. SIWZ

14.3.

Korespondencja

oraz

rozliczenia

dokonywane

b

wy cznie z podmiotem

wyst puj cym jako pe nomocnik pozosta ych Wykonawców.

14.4.

Oferta musi by

podpisana w taki sposób, by wi za a prawnie wszystkich

Wykonawców sk adaj cych wspóln ofert .

14.5.

Je eli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegaj cych si wspólnie o udzielenie
zamówienia, Zamawiaj cy przed zawarciem umowy za

da umowy reguluj cej

wspó prac tych Wykonawców.

14.6.

Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si
odpowiedzialno

o udzielenie zamówienia ponosz

solidarn

za wykonanie umowy.

15. Miejsce oraz termin sk adania i otwarcia ofert

15.1. Oferty nale y sk ada

w siedzibie Zamawiaj cego, Morska S

ba Poszukiwania

i Ratownictwa, 81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10, w Sekretariacie (pi tro II) do dnia
13.09.2010 r. godz. 12.00.
UWAGA! Siedziba Morskiej S

by Poszukiwania i Ratownictwa znajduje si na terenie Portu

Rybackiego w Gdyni, gdzie obowi zuje system przepustek wydawanych przez Biuro
Przepustek PPP i H „DALMOR” S.A. po okazaniu dowodu to samo ci. Sk adaj c ofert nale y
uwzgl dni czas na otrzymanie przepustki i doj cie lub dojazd do siedziby Zamawiaj cego.
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15.2. Za moment z

enia oferty uznaje si

czas jej zarejestrowania w Sekretariacie

Zamawiaj cego.

15.3. Zamawiaj cy zwróci niezw ocznie oferty, które zosta y z
15.4

one po terminie.

Publiczne - jawne otwarcie ofert nast pi w dniu 13.09.2010 r. godz. 12.15. w siedzibie
Zamawiaj cego, Gdynia ul. Hryniewickiego 10, Sala Sztabowa ( parter).

15.5 Oferty Wykonawców s
stanowi ce

tajemnic

jawne od chwili ich otwarcia. Nie b
przedsi biorstwa

w

ujawnione informacje

rozumieniu przepisów o

zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, je eli Wykonawca zastrzeg w ofercie, e nie mog

by one

udost pnione.
15.6 Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiaj cy
przeka e im niezw ocznie informacje podane na otwarciu ofert, zgodnie z art. 86 ustawy
Pzp.
16. Opis sposobu obliczenia ceny

16.1.Cena oferty jest cen ostateczn za realizacj przedmiotu zamówienia. W zwi zku z
powy szym cena oferty musi zawiera

wszystkie koszty i sk adniki niezb dne do

nale ytego oraz zgodnego z obowi zuj cymi przepisami zrealizowania przedmiotowego
zamówienia.

16.2.Wykonawca musi przewidzie

wszystkie okoliczno ci, które mog

wp yn

na cen

zamówienia.

16.3. Cen brutto i netto nale y wpisa na formularzu oferty.
16.4. Do porównania ofert b dzie brana pod uwag kwota wymieniona na formularzu oferty
jako „cena brutto ”.

16.5. Cena oferty musi by wyra ona w z otych polskich niezale nie od wchodz cych w jej
sk ad elementów i uwzgl dnia obowi zuj cy w Polsce podatek VAT, z zastrze eniem
pkt. 17.4 SIWZ.

16.6.

Je eli w Post powaniu zostanie z

ona oferta, której wybór prowadzi by do powstania

obowi zku podatkowego Zamawiaj cego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i us ug w zakresie dotycz cym wewn trzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiaj cy
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i us ug, który mia by obowi zek wp aci zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

16.7. Cena oferty powinna by wyra ona w PLN zgodnie z polskim systemem p atniczym,
z dok adno ci do drugiego miejsca po przecinku.

16.8.Rozliczenia mi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc b

prowadzone wy cznie w z otych

polskich.
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17. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj cy b dzie si kierowa przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

17.1.

Zamawiaj cy oceni i porówna wy cznie te oferty, które zostan
Wykonawców niewykluczonych z Post powania i nie zostan

z

one przez

odrzucone przez

Zamawiaj cego.

17.2.

17.3.

Oferty zostan ocenione za pomoc ni ej wymienionego kryterium punktowego:

Kryterium

Znaczenie
kryterium

Cena oferty

100%

procentowe Maksymalna
liczba
punktów jakie mo e
otrzyma oferta za dane
kryterium
100

Ocena kryterium b dzie dokonywana na podstawie wype nionego formularza oferty.

17.4. Cena okre la cen

brutto wymienion

w formularzu oferty tj. z uwzgl dnieniem

obowi zuj cego w Polsce podatku VAT w stawce 0% (z zastrze eniem zadania 1),
obejmuj

realizacj

ca ego przedmiotu zamówienia i uwzgl dnia wszystkie koszty

jakie poniesie Wykonawca w zwi zku z jego realizacj . Zastosowanie podatku VAT
w stawce preferencyjnej 0% wynika z art. 83 ustawy z dnia 11 marca 2004r o
podatku od towarów i us ug (Dz.U. nr 54, poz. 535 z pó n. zm.) wskazuj cej, e
kontrahenci Morskiej S

by Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni obowi zani s

do stosowania stawki 0 % podatku VAT w przypadku dostaw towarów s

cych

bezpo rednio zapatrzeniu statków u ywanych do ratowania ycia ludzkiego na
morzu.

17.5. Punkty za kryterium cena, które uzyska ka da z ofert b

obliczane wed ug

nast puj cego wzoru:
C min
P = C of

x 100

gdzie:
P-

ilo

Cmin-

najni sza cena brutto spo ród ofert

C of-

cena brutto badanej oferty

17.6. Wynikaj

punków jakie uzyska oferta badana

z dzia ania uzyskan

ilo

punktów w danym kryterium Zamawiaj cy

zaokr gla do dwóch miejsc po przecinku, przy czym ko cówki poni ej 0,005 pomija,
a ko cówki 0,005 i wy sze zaokr gla do 0,01 punktu.

17.7.

Zamawiaj cy wybierze najkorzystniejsz ofert , tj. tak która uzyska najwi ksz ilo
punktów.
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17.8.

W toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy nie b dzie prowadzi z Wykonawc
negocjacji dotycz cych z

onej oferty.

18. Informacje o formalno ciach, jakie powinny zosta dope nione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

18.1.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy zawiadomi Wykonawców, którzy
yli oferty, o:

1)

wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj c informacje wymienione art. 92 ust.1 pkt 1
ustawy Pzp;

2)

Wykonawcach, których oferty zosta y odrzucone, podaj c uzasadnienie faktyczne i
prawne;

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post powania o udzielenie zamówienia,
podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne;
4) terminie okre lonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po up ywie którego umowa
w sprawie zamówienia publicznego mo e by zawarta.

18.2. Og oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy umie ci na stronie
internetowej http://www.sar.gov.pl w zak adce Zamówienia publiczne/ Og oszenia oraz w
miejscu publicznie dost pnym na tablicy og osze w siedzibie Zamawiaj cego.

18.3. Zamawiaj cy udzieli zamówienia Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy
Pzp, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz .

18.4. Zamawiaj cy poinformuje Wykonawc o terminie i miejscu zawarcia umowy.
18.5. Osoby reprezentuj ce Wykonawc przy podpisaniu umowy powinny posiada ze sob
dokumenty potwierdzaj ce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie b dzie wynika z dokumentów za czonych do oferty.

18.6. Przed podpisaniem umowy, wykonawca zobowi zany jest dostarczy :
1) Katalogi producenta, ulotki informacyjne, materia y reklamowe lub opisy techniczne
oferowanego sprz tu
2) Aktualny dokument potwierdzaj cy,

e oferowane urz dzenie posiada odpowiednie

dokumenty dopuszczaj ce do u ytkowania na terenie Polski i Unii Europejskiej
wymagane obowi zuj cymi przepisami prawa, jak: atesty, wiadectwa, certyfikaty CE,
deklaracje zgodno ci
3) Zestawienie cen jednostkowych - formularz cenowy uwzgl dniaj cy ceny jednostkowe
asortymentu okre lonego w za . nr 1 i 2 do umowy, zgodnie z za . nr 3 - 5 do SIWZ,
suma iloczynu cen jednostkowych i ilo ci danego asortymentu musi by zgodna z cen
wskazana w ofercie
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18.7

Je eli Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana, b dzie uchyla si

umowy

w

sprawie

najkorzystniejsz

zamówienia

publicznego

Zamawiaj cy

od zawarcia

wybierze

ofert

spo ród pozosta ych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny

chyba, e zachodz przes anki do uniewa nienia Post powania, o których mowa w art.93
ust 1 Pzp.

19. Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy
Zamawiaj cy nie

da wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy, o którym

mowa w art. 147 ustawy.
20. Wzór oraz istotne postanowienia umowy

20.1. Wzór umowy stanowi za . nr 5 do SIWZ.
20.2. Zakres

wiadczenia Wykonawcy wynikaj cy z umowy b dzie to samy z jego

zobowi zaniem zawartym w ofercie.

20.3.

Umowa jest niewa na w cz

ci wykraczaj cej poza okre lenie przedmiotu zamówienia

zawarte w SIWZ.

20.4. Wykonawcy sk adaj cy ofert

wspólnie, ponosz

solidarn

odpowiedzialno

za

wykonanie umowy.

20.5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie umowy nie
le y w interesie publicznym, czego nie mo na by o przewidzie
umowy, Zamawiaj cy mo e odst pi

w chwili zawarcia

od umowy w terminie 30 dni od powzi cia

wiadomo ci o tych okoliczno ciach.

20.6. W przypadku odst pienia od umowy, o którym mowa w pkt.20.5, Wykonawca mo e
da wy cznie wynagrodzenia nale nego z tytu u cz

20.7.

ci wykonania umowy.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiaj cy przewiduje mo liwo

wprowadzenia

nast puj cych zmian w umowie:
1) zmiana terminu:
a. je eli zmiana ta b dzie wynika a z niezale nych przyczyn le

cych po stronie

Zamawiaj cego
b. zmiana ta b dzie wynika a z udokumentowanych nie zawinionych przyczyn
le

cych po stronie Wykonawcy

2) zmiana wynikaj ca z okoliczno ci, których nie mo na by o przewidzie

w chwili

zawarcia umowy
3) zmiana w zakresie sprz tu obj tego umow

- w przypadku wycofania z sieci

dystrybucji modelu urz dzenia, które Wykonawca zaoferowa

w post powaniu

i niemo liwo ci jego dostarczenia Zamawiaj cemu, Wykonawca zapewni urz dzenie
ce technicznym nast pc

urz dzenia pierwotnie zaoferowanego, obj tego
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umow , chyba e urz dzenie b

ce nast pc ma grosze parametry lub nie posiada

wszystkich cech u ytkowych modelu pierwotnego -

w takiej sytuacji Wykonawca

obowi zany jest dostarczy inny model o identycznych lub lepszych parametrach ni
model pierwotny
21. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej.

21.1. rodki ochrony prawnej przys uguj Wykonawcy, je eli ma lub mia interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniós lub mo e ponie

szkod w wyniku naruszenia przez

Zamawiaj cego przepisów ustawy. O rodkach ochrony prawnej stanowi Dzia VI ustawy
Pzp.

21.2. Odwo anie przys uguje wy cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno ci
zamawiaj cego podj tej w post powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynno ci, do której zamawiaj cy jest zobowi zany na podstawie ustawy.

21.3. Odwo anie przys uguje wy cznie wobec czynno ci:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spe niania warunków udzia u w post powaniu
2) wykluczenia Odwo uj cego z post powania o udzielenie zamówienia
3) odrzucenia oferty Odwo uj cego

21.4.Odwo anie powinno wskazywa czynno
której zarzuca si

niezgodno

zarzutów, okre la

lub zaniechanie czynno ci Zamawiaj cego,

z przepisami ustawy, zawiera zwi

danie oraz

wskazywa

e przedstawienie

okoliczno ci faktyczne

i

prawne

uzasadniaj ce wniesienie odwo ania.

21.5.Odwo anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym

podpisem

elektronicznym

weryfikowanym

za

pomoc

wa nego

kwalifikowanego certyfikatu.

21.6.Odwo uj cy przesy a kopi

odwo ania Zamawiaj cemu przed up ywem terminu do

wniesienia odwo ania w taki sposób, aby móg on zapozna

si

z jego tre ci

przed

up ywem tego terminu.

21.7. Wykonawca mo e w terminie przewidzianym na wniesienie odwo ania poinformowa
Zamawiaj cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno ci podj tej lub zaniechanej, do
której Zamawiaj cy jest zobowi zany na podstawie ustawy, na które nie przys uguje
odwo anie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp

21.8.Odwo anie wnosi si

w terminie 5 dni od dnia przes ania informacji o czynno ci

Zamawiaj cego stanowi cej podstaw

jego wniesienia – je eli zosta y przes ane w

sposób okre lony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – je eli zosta y przes ane w inny
sposób.
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21.9.Odwo anie wobec tre ci og oszenia o zamówieniu, a tak e wobec postanowie
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si
zamieszczenia

og oszenia

w Biuletynie

Zamówie

w terminie 5 dni od dnia
Publicznych

zamieszczenia

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

21.10. Odwo anie wobec czynno ci innych ni okre lone w pkt. 21.8 i 21.9 wnosi si w
terminie 5 dni od dnia, w którym powzi to lub przy zachowaniu nale ytej staranno ci
mo na by o powzi

wiadomo

o okoliczno ciach stanowi cych podstaw

jego

wniesienia.

21.11. Zamawiaj cy przesy a niezw ocznie, nie pó niej ni
otrzymania, kopi

w terminie 2 dni od dnia

odwo ania innym Wykonawcom uczestnicz cym w post powaniu o

udzielenie zamówienia, a je eli odwo anie dotyczy tre ci og oszenia o zamówieniu lub
postanowie

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza j

równie na

stronie internetowej, na której jest zamieszczone og oszenie o zamówieniu lub jest
udost pniana Specyfikacja, wzywaj c Wykonawców do przyst pienia do post powania
odwo awczego.

21.12. Wykonawca mo e zg osi przyst pienie do post powania odwo awczego w terminie 3
dni od dnia otrzymania kopii odwo ania, wskazuj c stron , do której przyst puje, i interes
w uzyskaniu rozstrzygni cia na korzy
przyst pienia dor cza si

strony, do której przyst puje. Zg oszenie

Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa nego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi przesy a si Zamawiaj cemu oraz Wykonawcy
wnosz cemu odwo anie.

21.13. Wykonawcy, którzy przyst pili do post powania odwo awczego, staj si uczestnikami
post powania odwo awczego, je eli maj
rozstrzygni te na korzy

interes w tym, aby odwo anie zosta o

jednej ze stron.

21.14. Zamawiaj cy lub odwo uj cy mo e zg osi

opozycj

przeciw przyst pieniu innego

Wykonawcy nie pó niej ni do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzgl dnia opozycj , je eli
zg aszaj cy opozycj

uprawdopodobni,

rozstrzygni cia na korzy

e Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu

strony, do której przyst pi ; w przeciwnym razie Izba oddala

opozycj . Postanowienie o uwzgl dnieniu albo oddaleniu opozycji Izba mo e wyda na
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzgl dnieniu albo oddaleniu opozycji nie
przys uguje skarga.

21.15. Czynno ci uczestnika post powania odwo awczego nie mog
sprzeczno ci

z czynno ciami

i

o wiadczeniami

strony,

do

której

pozostawa
przyst pi ,

w
z

zastrze eniem zg oszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika,
który przyst pi do post powania po stronie Zamawiaj cego.
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21.16. Odwo uj cy oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 21.11 nie mog

nast pnie

korzysta ze rodków ochrony prawnej wobec czynno ci Zamawiaj cego wykonanych
zgodnie z wyrokiem Izby lub s du albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.

21.17. Zamawiaj cy mo e wnie

odpowied na odwo anie. Odpowied na odwo anie wnosi

si na pi mie lub ustnie do protoko u.

21.18. W

przypadku

uwzgl dnienia

przez

Zamawiaj cego

przedstawionych w odwo aniu Izba mo e umorzy

w

ca

ci

zarzutów

post powanie na posiedzeniu

niejawnym bez obecno ci stron oraz uczestników post powania odwo awczego, którzy
przyst pili do post powania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem e w post powaniu
odwo awczym po stronie Zamawiaj cego nie przyst pi w terminie aden Wykonawca.
W takim przypadku Zamawiaj cy wykonuje, powtarza lub uniewa nia czynno ci w
post powaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z

daniem zawartym w odwo aniu.

21.19. Je eli uczestnik post powania odwo awczego, który przyst pi do post powania po
stronie Zamawiaj cego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzgl dnienia w ca

ci zarzutów

przedstawionych w odwo aniu przez Zamawiaj cego, Izba umarza post powanie, a
Zamawiaj cy wykonuje, powtarza lub uniewa nia czynno ci w post powaniu o udzielenie
zamówienia zgodnie z

daniem zawartym w odwo aniu.

21.20. Je eli uczestnik post powania odwo awczego, który przyst pi do post powania po
stronie Zamawiaj cego, wniesie sprzeciw wobec uwzgl dnienia w ca

ci zarzutów

przedstawionych w odwo aniu, Izba rozpoznaje odwo anie.

21.21. Odwo anie podlega rozpoznaniu, je eli:
1) nie zawiera braków formalnych;
2) uiszczono wpis.

21.22. Wpis uiszcza si najpó niej do dnia up ywu terminu do wniesienia odwo ania, a dowód
jego uiszczenia do cza si do odwo ania.

21.23. Odwo uj cy mo e cofn

odwo anie do czasu zamkni cia rozprawy; w takim przypadku

Izba umarza post powanie odwo awcze. Je eli cofni cie nast pi o przed otwarciem
rozprawy, odwo uj cemu zwraca si 90 % wpisu.

21.24. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post powania odwo awczego
przys uguje skarga do s du.

21.25. Skarg

wnosi si

do s du okr gowego w

ciwego dla siedziby albo miejsca

zamieszkania Zamawiaj cego.

21.26. Skarg wnosi si za po rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor czenia
orzeczenia Izby, przesy aj c jednocze nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z

enie skargi

w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
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21.27. Skarga powinna czyni zado

wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego

oraz zawiera oznaczenie zaskar onego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwi

e ich

uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak e wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmian
orzeczenia w ca

ci lub w cz

ci.

21.28. Od wyroku s du lub postanowienia ko cz cego post powanie w sprawie nie
przys uguje skarga kasacyjna.
22. Postanowienia ko cowe

22.1.

Zamawiaj cy zaleca wykorzystanie wzorów formularzy udost pnionych na stronie
internetowej www.sar.gov.pl w zak adce: Zamówienia publiczne / Og oszenia.

22.2.

Zamawiaj cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie dopuszcza sk adania ofert
wariantowych i nie przewiduje aukcji elektronicznej.

22.3. W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia maj
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówie

publicznych i ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

23. Za czniki stanowi ce integraln cz

SIWZ:

1. O wiadczenie Wykonawcy w trybie art.22 ust.1 ustawy - Za . nr 1 do SIWZ;
2. O wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – Za . nr 2 do SIWZ;
3. Formularz oferty - Za . nr 3 do SIWZ;
4. Parametry sprz tu – Za . nr 4 do SIWZ;
5. Wzór umowy - Za . nr 5 do SIWZ;
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Znak sprawy: NZ-RR/I/ PN/13/10

Za . nr 1 do SIWZ

O

WIADCZENIE
WYK ON AWC Y

w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówie publicznych
w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego warto szacunkowa
przekracza wyra on w z otych równowarto kwoty 14 000 euro i nie przekracza
kwoty 125 000 euro, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówie publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz. 759.), w trybie przetargu
nieograniczonego na dostaw sprz tu medycznego

Uczestnicz c w niniejszym post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wiadczam,
e spe niamy warunki dotycz ce:
1) posiadania uprawnie do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli
przepisy prawa nak adaj obowi zek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i do wiadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………………
Nazwa Wykonawcy
(lub piecz tka)

…………………………………………..
podpis Wykonawcy
(osoby upowa nionej lub osób upowa nionych)

...............................dn. ..........................................2010 r.
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Znak sprawy: NZ-RR/I/ PN/13/10

Za . nr 2 do SIWZ

O

WIADCZENIE
WYK ON AWC Y

o braku podstaw do wykluczenia

w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego warto szacunkowa
przekracza wyra on w z otych równowarto kwoty 14 000 euro i nie przekracza
kwoty 125 000 euro, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówie publicznych ((j. t. z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz. 759.), w trybie przetargu
nieograniczonego na dostaw sprz tu medycznego

Uczestnicz c w niniejszym post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wiadczam,
e brak jest podstaw do wykluczenia Nas w okoliczno ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie

publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113,

poz. 759.)

……………………………
Nazwa Wykonawcy
(lub piecz tka)

…………………………………………..
podpis Wykonawcy
(osoby upowa nionej lub osób upowa nionych)

...............................dn. ..........................................2010 r.
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Znak sprawy: NZ-RR/I/ PN/13/10

Za . nr 3 do SIWZ
wzór formularza oferty

………………………………….
/Piecz

adresowa Wykonawcy /
Morska S

ba Poszukiwania

i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia
Dot. post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw sprz tu
medycznego, NZ-RR/I/ PN/13/10

O F E R T A

DANE WYKONAWCY: (w przypadku podmiotów wyst puj cych wspólnie nale y wpisa dane
podmiotu uprawnionego – pe nomocnika oraz dane Wykonawców wyst puj cych wspólnie)
Nazwa

i

adres

Wykonawcy:…

………………………………………….………………

………………………………………………………………………….………………..
……………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji: ………………………………………………………………
tel:……………………………………fax do korespondencji: …………………………
Powiat: ……………………………………. Województwo:…………………………..
NIP………………………………….REGON…………………………………………..
1. Odpowiadaj c na publiczne og oszenie o zamówieniu sk adam / sk adamy *)ofert

na

wykonanie zamówienia publicznego na dostaw sprz tu medycznego, znak post powania:
NZ-RR/I/ PN/13/10 i oferujemy wykonania przedmiotu zamówienia za:
1) Zadanie 1. obejmuj ce dostaw sprz tu: zestawy R1 oraz R0, worki samorospr

alne,

defibrylatory i respiratory

Cena brutto …………………………… z ,
ownie ………………………………………….….….……………………………………,
w tym cena netto………………..………….z , i nale ny podatek VAT w wysoko ci …….. . z
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Lp.

1.

2.

Wyszczególnienie

Cena
jednostkowa
netto

Zestaw R1

2

Zestaw R0

2

Worek
samorozpr alny +
zestaw masek (dla
osób doros ych )
Worek
samorozpr alny +
zestaw masek (dla
osób dzieci )
Pó automatyczny
defibrylator AED wraz
z wyposa eniem
wskazanym w SIWZ

3.

4.

5.

Ilo
(szt)

Warto
netto1
wz.

Stawka
podatku
VAT2

Warto
brutto3
wz.

2

2

2

6.

Defibrylator
szkoleniowy

1

7.

Respirator

2
Razem

X

2) Zadanie 2. obejmuj ce dostaw ssaków elektrycznych

Cena brutto …………………………… z ,
ownie………………………. ….……………………………………,
w tym cena netto………………..………….z , i nale ny podatek VAT w stawce 0%.

1

Warto netto stanowi iloczyn ceny jednostkowej za dany asortyment odpowiednio, oraz ilo ci szt. danego
asortymentu
2
Wykonawca obowi zany jest zastosowa stawk VAT w wysoko ci 0%, zgodnie z pkt. 17.4 SIWZ, z wyj tkiem
pozycji 6 - defibrylator szkoleniowy. Przy zakupie tego sprz tu Zamawiaj cy nie jest uprawniony do kupna z
zastosowaniem 0% stawki VAT.
3
Wykonawca obowi zany jest zastosowa stawk VAT w wysoko ci 0%, zgodnie z pkt. 17.4 SIWZ, z
zastrze eniem poz. 6 zadanie 1.
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3) Zadanie 3. obejmuj ce dostaw asortymentu: Incidin, Incidur, Skinman, aparatów do
dezynfekcji oraz worków na odpady medyczne

Cena brutto …………………………… z ,
ownie………………………. ….……………………………………,
w tym cena netto………………..………….z , i nale ny podatek VAT w stawce 0%.

4) Zadanie 4. obejmuj ce dostaw

materacy do ewakuacji poszkodowanych w

hipotermii, systemów do ogrzewania poszkodowanych wraz z akumulatorami, piworów
izotermicznych

Cena brutto …………………………… z ,
ownie………………………. ….……………………………………,
w tym cena netto………………..………….z , i nale ny podatek VAT w stawce 0%.
5) Zadanie 5. obejmuj ce dostaw

noszy zbierakowych, desek ortopedycznych i

zestawów szyn podci nieniowych do unieruchamiania ko czyn
Cena brutto …………………………… z ,
ownie………………………. ….……………………………………,
w tym cena netto………………..………….z , i nale ny podatek VAT w stawce 0%.
6) Zadanie 6. obejmuj ce dostaw

asortymentu medycznego, w tym: butli tlenowych

wraz z reduktorem, worków na zw oki, zestawów rurek krtaniowych, rurek ustno –
gard owych, glukometrów, termometrów i innych okre lonych w SIWZ.
Cena brutto …………………………… z ,
ownie………………………. ….……………………………………,
w tym cena netto………………..………….z , i nale ny podatek VAT w stawce 0%.
2. O wiadczam / O wiadczamy *) , e zapozna em si / zapoznali my si *) ze Specyfikacj
Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosz / wnosimy*) do niej adnych zastrze

.

3. O wiadczamy, e udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia, zgodnie z terminami i
warunkami okre lonymi w za . nr 4 oraz 5 do SIWZ
4. O wiadczamy,

e oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, nieu ywany,

kompletny, posiada wymagane prawem atesty i certyfikaty.
5. Uwa amy si za zwi zanych ofert na okres 30 dni wskazanych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
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6. O wiadczam / O wiadczamy *), e w cenie oferty zosta y uwzgl dnione wszystkie koszty
zwi zane z wykonaniem ca ego przedmiotu zamówienia.
7. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 3 tygodni od podpisania umowy.
8. O wiadczamy, e przedmiot zamówienia wykonamy:
- samodzielnie*)
- przy pomocy podwykonawców, którym powierzymy wykonanie nast puj cych cz

ci

zamówienia*)
(nale y wymieni

zakres prac lub czynno ci) …………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
9. Gwarantuj / Gwarantujemy *) nale yte i zgodne z obowi zuj cymi przepisami wykonanie
zamówienia.
10. Uwa am / Uwa amy *) si za zwi zanych niniejsz ofert na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
11. O wiadczamy, e akceptujemy warunki zawarte we wzorze umowy i zobowi zujemy si w
przypadku wyboru naszej oferty zawarcia umowy zgodnej z niniejsz ofert , na warunkach
wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiaj cego.
12. Za cznikami do niniejszej oferty, stanowi cymi jej integraln cz

s :

………………………………………….

……………………………………….

…………………………………………

……………………………………….

………………………………………….

………………………………………..

………………………………………….

……………………………………….

………………………………………….

……………………………………….

…………………………………………

……………………………………….

………………………………………….

………………………………………

13. Ofert sk adam/my na ……. kolejno ponumerowanych stronach.

…………………………
Miejscowo i data

……………….……………………………
/ Podpis osoby uprawnionej lub osób
uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
lub we w ciwym upowa nieniu/

------------------------------* niepotrzebne skre li

25

Znak sprawy: NZ-RR/I/ PN/13/10

Za . nr 4 do SIWZ

Parametry sprz tu medycznego – zadanie 1:
Zestaw R1 Zgodny ze specyfikacj wewn trzn MSPiR – 2 sztuki

1. ZESTAW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO R-1
Lp.

Nazwa
ny z rezerwuarem tlenowym

Ilo

1.

Worek samorozpr

1 szt.

2.

Maska resuscytacyjna nr 5

1 szt.

3.

Maska resuscytacyjna nr 3

1 szt.

4.

Filtr bakteryjny mechaniczny bez wymiennika ciep a i wilgoci

5 szt.

5.

Rurka ustno gard owa nr 1

1 szt.

6.

Rurka ustno gard owa nr 2

1 szt.

7.

Rurka ustno gard owa nr 3

1 szt.

8.

Rurka ustno gard owa nr 4

1 szt.

9.

Rurka ustno gard owa nr 5

1 szt.

10.

Rurka ustno gard owa nr 6

1 szt.

11.

Ssak mechaniczny r czny

1 szt.

12.

Maska inhalacyjna dla doros ych z rezerwuarem tlenowym

5 szt.

13.

Maska inhalacyjna dla dzieci z rezerwuarem tlenowym

3 szt.

14.

Przewód tlenowy 10m

1 szt.

15.

Butla tlenowa aluminiowa minimum 2,7 litra

1 szt.

16.

Reduktor DIN z manometrem i przep ywomierzem obrotowym 0-25l/min

1 szt.

17.

Ko nierze ortopedyczne regulowane dla doros ych

3 szt.

18.

Ko nierz ortopedyczny regulowany pediatryczny

1 szt.

19.

Opatrunek sch adzaj cy-hydro elowy 40x60 na oparzenia, opatrunek
twarzowy z otworami na usta i nos

2 szt.

20.

Opatrunek sch adzaj cy-hydro elowy na oparzenia 10cmx10cm

2 szt.
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21.

Opatrunek sch adzaj cy-hydro elowy na oparzenia 20cmx20cm

4 szt.

22.

Opatrunek sch adzaj cy-hydro elowy na oparzenia 40cmx60cm

2 szt.

23.

Opatrunek osobisty

2 szt.

24.

Kompres gazowy ja owy 9cmx9cm

5 szt.

25.

Kompres gazowy ja owy 5cmx5cm

5 szt.

26.

Gaza opatrunkowa ja owa 1m²

5 szt.

27.

Gaza opatrunkowa ja owa ½ m2

5 szt.

28.

Gaza opatrunkowa ja owa ¼ m²

5 szt.

29.

Opatrunek hemostatyczny nie wytwarzaj cy ciep a, dzia aj cy u
pacjentów w stanie hipotermii, oraz niezale nie od czynników
krzepni cia krwi.

1 szt.

30.

Opaski opatrunkowe dziane w skie 4mx5cm

4 szt.

31.

Opaski opatrunkowe dziane szerokie 4mx10cm

8 szt.

32.

Chustka trójk tna bawe niana

4 szt.

33.

Opaska elastyczna 4mx10cm

6 szt.

34.

Opaska elastyczna 4mx12cm

6 szt.

35.

Siatka opatrunkowa typu CODOFIX 1

2 szt.

36.

Siatka opatrunkowa typu CODOFIX 2

2 szt.

37.

Siatka opatrunkowa typu CODOFIX 3

2 szt.

38.

Siatka opatrunkowa typu CODOFIX 6

2 szt.

39.

Przylepiec z opatrunkiem 6cmx1m

1 szt.

40.

Przylepiec bez opatrunku 5cmx5m

2 szt.

41.

Folia izotermiczna jednorazowa

5 szt.

42.

Plastikowy aparat do p ukania oka z bocznym odp ywem

1 szt.

43.
44.
45.

yn do aparatu do p ukania oka NaCL 0.09% 250ml
kawiczki ratownicze wzmacniane; rozmiar XL
Okulary ratownicze ochronne – zestaw (+pokrowiec + gumka
podtrzymuj ca)

2 szt.
min 100
szt.
3 szt.
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46.
47.

Folia do przykrywania zw ok
yn do dezynfekcji r k minimum 250ml

3 szt.
1 szt.

48.

No yczki ratownicze do ci cia ubra i opatrunków

1 szt.

49.

Nó do ci cia pasów

1 szt.

50.

Torba ratownicza w kolorze czerwonym umo liwiaj ca transport w r ku
na ramieniu i na plecach.

1 szt.

51.

Szyna Kramera 120x1500 mm

2 szt.

52.

Szyna Kramera 120x1200 mm

1 szt.

53.

Szyna Kramera 100x1000 mm

1 szt.

54.

Szyna Kramera 120x900 mm

2 szt.

55.

Szyna Kramera 120x800 mm

1 szt.

56.

Szyna Kramera 100x800 mm

1 szt.

57.

Szyna Kramera 70x700 mm

2 szt.

58.

Szyna Kramera 70x600 mm

2 szt.

59.

Szyna Kramera 50x250 mm

2 szt.

60.

Torba transportowa na szyny Kramera

1 szt.

61.

Miniaturowa pompka ss ca do usuwania jadu owadów ASPIVENIN lub
równowa na

1 szt.
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Zestaw R0 Zgodny ze specyfikacj wewn trzn MSPiR – 2 sztuki

2. ZESTAW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO R-0
Lp.

Nazwa

Ilo

1.

piwór izotermiczny - system protekcji cieplnej BLIZZARD lub
równowa ny.

1 szt.

2.

Opatrunek hemostatyczny nie wytwarzaj cy ciep a, dzia aj cy u
pacjentów w stanie hipotermii, oraz niezale nie od czynników
krzepni cia krwi.

1 szt.

3.

Opatrunek wentylowy ACS lub równowa ny.

1 szt.

4.

CPR maska resuscytacyjna typu PocketMask.

1 szt.

5.

Opaska uciskowa - staza taktyczna

1 szt.

6.

Szyna uniwersalna 91cmx11cm typu SamSplint lub równowa na.

1 szt.

7.

Ko nierz ortopedyczny dwucz

ciowy dla dzieci

1 szt.

8.

Ko nierz ortopedyczny dwucz

ciowy dla doros ych

1 szt.

9.

No yczki ratownicze

1 szt.

10.

Gaza opatrunkowa 1m²

2 szt.

11.

Gaza opatrunkowa ¼ m²

3 szt.

12.

Opaska elastyczna 12 cm

3 szt.

13.

Siatka Codofix na g ow

1 szt.

14.

Opatrunek hydro elowy 20cmx20cm

1 szt.

15.

Opatrunek hydro elowy 10cmx10cm

1 szt.

16.

Zestaw rurek ustno – gard owych rozm. od 1 do 6 w futerale

1 szt

17.

Okulary ratownicze ochronne – zestaw (+pokrowiec + gumka
podtrzymuj ca)

2 szt.

18.

Plecak z materia u Plan lub równowa nego (o nie ni szych
parametrach i w ciwo ciach) z zamkami minimum bryzgoszczelnymi,
umo liwiaj cy transport w r ku i na plecach. (Plecak PAX model
Feldberg lub równowa ny).

1 szt.
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Defibrylator AED – 2 sztuki

lp

Parametr / warunek

1.
1.

2.

Wymagane
parametry
3.

Defibrylator pó automatyczny

Oferowane

Uwagi/ nazwa i

parametry

model
defibrylatora

4.

5.

TAK

Defibrylacja pó automatyczna,
2.

dwufazowa, niskoenergetyczna;
mo liwo

defibrylacji dzieci i

TAK

doros ych
Monitor LCD wy wietlaj cy krzyw
3.

EKG, czas od w czenia
defibrylatora, ilo

wykonanych

TAK

defibrylacji
Komunikaty g osowe, tekstowe,
obrazkowe prowadz ce przez
4.

wszystkie czynno ci ratownicze.

TAK

Komunikaty g osowe i tekstowe w
zyku polskim.
Zasilanie ogólnodost pnymi
5.

bateriami ywotno

baterii

TAK

minimum 5 lat.
Baterie pozwalaj ce na wykonanie
6.

co najmniej 250 defibrylacji, lub
zapewniaj ce minimum 13 godzin

TAK

monitorowania pacjenta.
Pami

wewn trzna min. 3,5 godz.

monitorowania EKG. Mo liwo
7.

przes ania dok adnych danych do
komputera. W komplecie

TAK

odpowiednie oprogramowanie do
komputera.
8.
9.

Wska nik sprawno ci aparatu

TAK

Codzienny, automatyczny test
aparatu, nie wymagaj cy ingerencji

TAK

30

ytkownika
10. Czas podtrzymania energii min 20s
11.

12.

TAK

Czas adowania energii
TAK

maksymalnej max 10s
Zakres pomiaru cz sto ci akcji

TAK

serca: min 30-300 ud/min

13. Waga urz dzenia max. 3,5 kg

TAK

Komunikaty tekstowe i g osowe
wskazuj ce poszczególne kroki
14. post powania zgodnie z

TAK

najnowszymi wytycznymi ERC i
PRC 2005.
Mo liwo

zmiany oprogramowania

urz dzenia - komunikatów
15.

osowych i tekstowych, w

TAK

przypadku zmiany wytycznych ERC i
PRC.
W zestawie dwie jednocz

ciowe

elektrody dla doros ych naklejane na
16.

klatk piersiow , zintegrowane z
czujnikiem g boko ci ucisku klatki

TAK

piersiowej, oraz jedna elektroda do
defibrylacji dzieci.
Mo liwo

defibrylacji doros ych i

dzieci poni ej 8 roku ycia –
automatyczne rozpoznawanie
17. rodzaju pod czonych elektrod,

TAK

elektrody pediatryczne o mniejszej
powierzchni ni elektrody dla
doros ych
Mocowanie cienne defibrylatora
umo liwiaj ce stabilne
18.

przechowywanie oraz obs ug
urz dzenia, odporne na wstrz sy i
drgania. Mo liwo

TAK

jednor cznego

wpi cia i wypi cia defibrylatora z
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mocowania ciennego.
System kontroli masa u klatki
piersiowej nadzoruj cy prac
19. ratownika i wspomagaj cy

TAK

komunikatami g osowymi i
wi kowymi.
Aparat odporny na:
- dzia anie wody (min. IPX5 wg IEC
20. 529),

TAK

- temperatur (praca w min. 0-50ºC),
- uderzenia i wstrz sy
W zestawie r cznik jednorazowy do
osuszenia klatki piersiowej
21. poszkodowanego, jednorazowa

TAK

maszynka do golenia, no yczki
ratownicze.
Torba transportowa na defibrylator
i akcesoria umo liwiaj ca
przenoszenie urz dzenia w r ku i na
ramieniu, umo liwiaj ca atwy
22. dost p do elementów zestawu oraz

TAK

zamykana w taki sposób, aby
wykluczy mo liwo
przypadkowego wypadni cia
jakiegokolwiek elementu zestawu.
Za czy wpis do Rejestru Wyrobów
23. Medycznych zgodnie z ustaw o

TAK

wyrobach medycznych
24.

25.

26.
27.

Okres gwarancji defibrylatora min.
60 m-cy

TAK

Autoryzowany serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny na terenie Polski

TAK

W okresie gwarancji trzy naprawy
powoduj wymian aparatu na nowy
Instrukcja obs ugi w j zyku polskim

TAK
TAK
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Aktualny dokument potwierdzaj cy,
e oferowane urz dzenie posiada
odpowiednie dokumenty
dopuszczaj ce do u ytkowania na
28. terenie Polski i Unii Europejskiej

TAK

wymagane obowi zuj cymi
przepisami prawa, jak: atesty,
wiadectwa, certyfikaty CE,
deklaracja zgodno ci
Katalogi producenta, ulotki
informacyjne lub materia y
29. reklamowe lub opisy techniczne

TAK

potwierdzaj ce parametry
techniczne oferowanego sprz tu.
Zamawiaj cy zaznacza e
dysponuje defibrylatorami ZOLL
AEDplus i pracownicy s
przeszkoleni w zakresie obs ugi
wymienionego urz dzenia. W

Nazwa, model i producent

przypadku zaoferowania sprz tu

defibrylatora:

innego ni ZOLL AEDplus po stronie

…………………………………….

wykonawcy le y przeszkolenie
30. pracowników w zakresie obs ugi
oferowanego defibrylatora.
Szkolenie dotyczy 205 osób i ma
by przeprowadzone do ko ca
drugiego kwarta u 2011 roku w

………………………………...
TAK

………………………………
……………………………….....
Szkolenie: tak/nie
(niepotrzebne skre li )

grupach nie wi kszych ni 20 osób.
Koszt szkolenia le y po stronie
wykonawcy i powinien by
uwzgl dniony w cenie urz dzenia.
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Defibrylator szkoleniowy – jedna sztuka
Lp

Parametr / warunek

1.

2.
Defibrylator w wersji szkoleniowej

Parametry
Wymagane
3.

Parametry
Oferowane
4.

Uwagi
5.

powinien by funkcjonalnie
1.

identyczny z dostarczonym

TAK

kompletem defibrylatorów
Umo liwi prowadzenie nauki i
wicze w zakresie obs ugi
defibrylatorów i stosowania
2.

procedur dotycz cych

TAK

przyrz dowej resuscytacji
kr

eniowo oddechowej

W zestawie komplet odpowiednich
3.

baterii oraz 20 kompletów elektrod

TAK

szkoleniowych.

Respirator ratowniczy – dwie sztuki.

Parametr / warunek

Lp.
1.

2.
Respirator do terapii oddechowej w trakcie

1.

transportu zgodny z wymaganiami normy PN-

Parametry Parametry
wymagane oferowane
3.

Uwagi

TAK

EN 749-3
Zasilanie i sterowanie prac respiratora
2.

wy cznie pneumatyczne - z przeno nego lub

TAK

stacjonarnego ród a tlenu
3.

4.

Zu ycie tlenu do sterowania prac respiratora
poni ej 20 ml/cykl oddechowy
Temperatura pracy w zakresie min. -10 oC do
+40oC

TAK

TAK

5.

Maksymalna waga bez butli 3 kg

TAK

6.

Tryb wentylacji IPPV/ CMV

TAK
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Funkcja automatyczna blokady cyklu wentylacji
7.

IPPV/ CMV przy oddechu spontanicznym

TAK

pacjenta - z zapewnieniem minimalnej
wentylacji minutowej

8.

Minimalna obj to

oddechowa blokuj ca cykl

wentylacji IPPV/ CMV nie mniejsza ni 150 ml

TAK

Wentylacja bierna 100% tlenem - oddech „na
9.

danie” (integralna funkcja respiratora) z
przep ywem zale nym od podci nienia w

TAK

uk adzie oddechowym
Minimum 2 poziomy st

enia tlenu w

mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/ CMV,
10. 100 i max 50% (poda warto
st

znamionow

TAK

enia O2 deklarowan w materia ach

technicznych producenta)
11.

Zintegrowana regulacja cz sto ci oddechowej/
obj to ci oddechowej

TAK

Zakres regulacji parametrów wentylacji
umo liwiaj cy wentylacj zast pcz doros ych i
12. dzieci:

TAK

a)

cz sto

oddechowa min. 10-20 cykli/min

b)

obj to

oddechowa min. 300-1300 ml

13.

14.

Czu

wyzwalania trybu „na

danie” poni ej

3 cmH2O
Zastawka ci nieniowa bezpiecze stwa 40

15.

TAK

cmH2O
Przep yw w trybie wentylacji biernej (na

TAK

danie)

regulowany automatycznie w funkcji
podci nienia w uk adzie pacjenta min. 0-100

TAK

l/min
16. Manometr ci nienia w uk adzie pacjenta

TAK
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Mocowanie cienne respiratora umo liwiaj ce
stabilne przechowywanie oraz obs ug
17. urz dzenia, odporne na wstrz sy i drgania.
Mo liwo

TAK

jednor cznego wpi cia i wypi cia

urz dzenia z mocowania ciennego.
Przeno ny zestaw tlenowy:
Torba transportowa z uchwytami do mocowania
drobnego sprz tu medycznego, umo liwiaj ca
transport zestawu w r ku, na ramieniu i na
plecach, zaczepy umo liwiaj ce zaczepienie
torby na noszach
18. Butla tlenowa aluminiowa o pojemno ci 2,7l O2 z
owic DIN ¾ cala. Mo liwo

TAK

nape nienia do

200 atmosfer.
Reduktor tlenowy z gniazdem AGA O2 i
przep ywomierzem obrotowym 0-25 l/min,
ci nienie robocze 200atm, manometr w os onie
zabezpieczaj cej przed uszkodzeniem.
19. Gwarancja minimum 24 miesi ce.
20.

TAK

W okresie gwarancji trzy naprawy powoduj
wymian aparatu na nowy

21. Instrukcja obs ugi w j zyku polskim

TAK
TAK

Aktualny dokument potwierdzaj cy, e
oferowane urz dzenie posiada odpowiednie
dokumenty dopuszczaj ce do u ytkowania na
22. terenie Polski i Unii Europejskiej wymagane

TAK

obowi zuj cymi przepisami prawa, jak: atesty,
wiadectwa, certyfikaty CE, deklaracja
zgodno ci
Katalogi producenta, ulotki informacyjne lub
23.

materia y reklamowe lub opisy techniczne
potwierdzaj ce parametry techniczne

TAK

oferowanego sprz tu.
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Worek samorozpr

lp

Parametr / warunek

1.
Worek samorozpr
1.

alny dla doros ych –dwie sztuki

2.
alny dla doros ych,

Wymagany
parametr
3.

Oferowany
parametr

Uwagi
4.

TAK

silikonowy, przezroczysty.
Ci nieniowa zastawka bezpiecze stwa (40 cm

2.

TAK

H2O) z mo liwo ci blokady.

3. Rezerwuar tlenu (zamkni ty)

TAK

Konstrukcja worka umo liwia wentylacj biern
4.

TAK

i czynn 100% tlenem
Maska twarzowa z pompowanym ko nierzem
uszczelniaj cym, której konstrukcja umo liwia

5.

swobodny obrót o 360 stopni wzgl dem osi

TAK

cznika. Rozmiar 5.
Maska twarzowa z pompowanym ko nierzem
uszczelniaj cym, której konstrukcja umo liwia
6.

swobodny obrót o 360 stopni wzgl dem osi

TAK

cznika. Rozmiar 4.
Worek oraz maski nadaj si do sterylizacji w
7. autoklawie, oraz do zimnej sterylizacji
chemicznej.

TAK

Katalogi producenta, ulotki informacyjne lub
8.

materia y reklamowe lub opisy techniczne
potwierdzaj ce parametry techniczne

TAK

oferowanego sprz tu.

Worek samorozpr

lp

Parametr / warunek

1.
Worek samorozpr
1.

alny dla dzieci. – dwie sztuki

2.
alny dla dzieci, silikonowy,

przezroczysty.

2. Ci nieniowa zastawka bezpiecze stwa (40 cm

Wymagany
parametr
3.

Oferowany
parametr
4.

Uwagi
5.

TAK
TAK
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H2O) z mo liwo ci blokady.
3. Rezerwuar tlenu (zamkni ty)

TAK

Konstrukcja worka umo liwia wentylacj biern
4.

TAK

i czynn 100% tlenem
Maska twarzowa z pompowanym ko nierzem
uszczelniaj cym, której konstrukcja umo liwia

5.

swobodny obrót o 360 stopni wzgl dem osi

TAK

cznika. Rozmiar 3.
Maska twarzowa z pompowanym ko nierzem
uszczelniaj cym, której konstrukcja umo liwia
6.

swobodny obrót o 360 stopni wzgl dem osi

TAK

cznika. Rozmiar 2.
Worek oraz maski nadaj si do sterylizacji w
7. autoklawie, oraz do zimnej sterylizacji
chemicznej.

TAK

Katalogi producenta, ulotki informacyjne lub
8.

materia y reklamowe lub opisy techniczne
potwierdzaj ce parametry techniczne

TAK

oferowanego sprz tu.

Parametry sprz tu medycznego – zadanie 2:
Ssak elektryczny – 2 sztuki

lp

Parametr / warunek

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

Wymagany

Oferowany

parametr

parametr

3.

Zasilanie z wewn trznego akumulatora

TAK

Zasilanie z zewn trznego ród a:

TAK

a) - pr du sta ego 12-28 V

TAK

b) - pr du zmiennego 100-240 V

TAK

Wewn trzna adowarka akumulatora

TAK

adowanie akumulatora:

TAK

a) pr dem sta ym12-28 V

TAK

b) pr dem zmiennym 100-240 V

TAK

Mo liwo

TAK

pracy bez akumulatora

Uwagi
4.
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6.

Waga urz dzenia do 4 kg
Mo liwo

7.

TAK

u ycia zbiornika wielokrotnego

ytku o pojemno ci min. 1000 ml,

TAK

wyskalowany
8.

System pojemników jednorazowych o
pojemno ci min. 800 ml – szt. 3

TAK

Skokowa regulacja podci nienia od 0 – 500
9.

mmHg (0 – 0,66 bar) z ograniczeniem

TAK

podci nienia na ró nych poziomach
10. Wydajno
11.

12.

min. 20 l/min.

TAK

Uk ad odcinaj cy w przypadku wype nienia
si pojemnika

TAK

Wska nik na adowania akumulatora - min. 3
TAK

pozycyje
Autotest wewn trzny urz dzenia

13. wychwytuj cy i informuj cy o

TAK

nieprawid owo ciach w dzia aniu
Aparat odporny na:
14. - dzia anie wody (min. IPX4 wg IEC 529), -

TAK

temperatur (praca w min. 0-40ºC),
Mocowanie cienne ssaka umo liwiaj ce
15. stabilne przechowywanie oraz obs ug

TAK

urz dzenia, odporne na wstrz sy i drgania.
16.

17.

Mo liwo

jednor cznego wpi cia i

wypi cia ssaka z mocowania ciennego

TAK

Automatyczne zasilanie ssaka po wpi ciu w
mocowanie cienne

TAK

18. Gwarancja na ssak minimum 60 miesi cy

TAK

19

TAK

Instrukcja obs ugi w j zyku polskim
Aktualny dokument potwierdzaj cy, e
oferowane urz dzenie posiada odpowiednie
dokumenty dopuszczaj ce do u ytkowania

20. na terenie

TAK

Polski i Unii Europejskiej wymagane
obowi zuj cymi przepisami prawa, jak:
atesty, wiadectwa, certyfikaty CE,
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deklaracja zgodno ci
Katalogi producenta, ulotki informacyjne,
21.

materia y reklamowe lub opisy techniczne,
potwierdzaj ce parametry techniczne

TAK

oferowanego sprz tu.

Parametry sprz tu medycznego – zadanie 3:

Zestaw do dezynfekcji – 2 sztuki

Lp
1.

Parametr / warunek
2.
Preparat do dezynfekcji poprzez

Parametr
Parametr
wymagany oferowany
3.
4.

Uwagi
5.

spryskiwanie lub przetarcie ma ych i
trudno dost pnych powierzchni Incidin ®
1.

Liquid Spray, lub równowa ny.

TAK

Opakowanie min 500ml ze
spryskiwaczem.
Preparat do szybkiej dezynfekcji poprzez
spryskiwanie lub przetarcie ma ych i
2.

trudno dost pnych powierzchni Incidur®

TAK

Spray lub równowa ny. Opakowanie
min 500 ml ze spryskiwaczem.
rodek dezynfekcyjny, z dodatkiem
sk adników chroni cych i
nat uszczaj cych skór r k (pH 5,5).
Skuteczny wobec bakterii (tak e pr tków
3.

gru licy), grzybów i wirusów, m.in. HBV i

TAK

HIV. Skinman®soft, lub równowa ny.
Opakowanie min 500 ml ze
spryskiwaczem.
Worki na odpady medyczne – czerwone
4.

o pojemno ci 35 litrów. 20 sztuk.

TAK

Aparat do dezynfekcji powierzchni i
5.

powietrza:

TAK
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a) Dezynfekcja pomieszcze o
powierzchni do 500m2.

TAK

b) rodek dezynfekcyjny oparty na
nadtlenku wodoru oraz kationów srebra.

TAK

c) Urz dzenie rozpraszaj ce rodek w
postaci mikrokropelek - do 7 mikronów

TAK

d) rodek nietoksyczny, niekorozyjny,
biodegradowalny w 99,9%.

TAK

e) Krótki czas dost pu do
dezynfekowanego pomieszczenia (nie
wi cej ni 30 minut dla pomieszczenia o

TAK

kubaturze ok. 40m3)
f) W zestawie elastyczny przewód
pod czany do urz dzenia, u atwiaj cy

TAK

dezynfekcj trudnodost pnych miejsc.
g) Urz dzenie wyposa one w uchwyt
atwiaj cy przenoszenie.

TAK

h) Urz dzenie automatycznie
wy czaj ce si po etapie dyfuzji rodka.

TAK

i) Waga maksymalnie 6 kg.

TAK

j) Zasilanie elektryczne 230V.

TAK

k) Certyfikat CE zgodny z dyrektyw
93/42/EEC
l) Gwarancja minimum 24 miesi ce.

TAK
TAK

Autoryzowany serwis gwarancyjny i
6.
7.

pogwarancyjny na terenie Polski
Instrukcja obs ugi w j zyku polskim

TAK
TAK

Katalogi producenta, ulotki informacyjne
lub materia y reklamowe lub opisy
8.

techniczne potwierdzaj ce parametry

TAK

techniczne oferowanego sprz tu
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Parametry sprz tu medycznego – zadanie 4:
Zestaw do ogrzewania poszkodowanego – 6 sztuk.

Lp.

Parametr / warunek

1.

2.
Materia odporny na rozdarcia

1.

przystosowany do pracy w trudnych

Parametr
wymagany
3.

Parametr
oferowany
4.

Uwagi
5.

TAK

warunkach pogodowych, wodoodporny.
System ogrzewania pacjenta sterowany
2.

mikroprocesorowo wbudowany w koc,
odporny na dzia anie wody i p ynów

TAK

ustrojowych.
3.

4.

5.

6.

Sensorowe programowanie temperatury
grzania w zakresie min. 37-40 C

TAK

Informacja wietlna o zadanych
parametrach pracy

TAK

Alarm akustyczny i wizualny b du pracy,
zmiany ustawionych parametrów.

TAK

Zabezpieczenie przed przypadkow
zmian ustawie pracy.

TAK

Praca z napi cia sta ego w zakresie 127.

24V – przewód pasuj cy do tzw. gniazda

TAK

zapalniczki.
12-24V DC
8.

6A przy 12V i 12A przy 24V
(zabezpieczenie)

TAK

pobór max 80W przy starcie urz dzenia.
9.

ugo

przewodu zasilaj cego

minimum 150 cm.

TAK

10.

Wymiary 50cm / 90cm +/- 20%

11.

Waga max 1 kg.

12.

Temperatura pracy -30 / +40 C.

TAK

13.

Gwarancja minimum 2 lata.

TAK

14.
15.

TAK

Autoryzowany serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny na terenie Polski
Instrukcja obs ugi w j zyku polskim

TAK
TAK
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Aktualny dokument potwierdzaj cy, e
oferowane urz dzenie posiada
odpowiednie dokumenty dopuszczaj ce
16.

do u ytkowania na terenie Polski i Unii
Europejskiej wymagane obowi zuj cymi

TAK

przepisami prawa, jak: atesty,
wiadectwa, certyfikaty CE, deklaracja
zgodno ci.
Katalogi producenta, ulotki informacyjne
17.

lub materia y reklamowe lub opisy
techniczne potwierdzaj ce parametry

TAK

techniczne oferowanego sprz tu.

Akumulator zasilaj cy zestaw do ogrzewania poszkodowanego – 2 sztuki.

Lp.

Parametr / warunek

1.
1.

8.

2.
Akumulator litowo-jonowy wraz z
adowark bez efektu „pami ci”.
Odporny na uszkodzenia mechaniczne,
oraz dzia anie wody (minimum IP X4).
Parametry minimalne: 95 Wh; 6,6Ah;
14,4V.
Minimalny czas pracy materaca
grzej cego: 5 godzin na na adowanym
akumulatorze przy temperaturze 20oC.
ywotno minimum 300 cykli
adowania.
Wska nik LED poziomu na adowania
akumulatora – minimum 4 poziomy.
Maksymalny wymiar zewn trzny:110mm
x 170mm x 22mm.
Temperatura pracy -10/+50 oC

9.

Gwarancja Minimum 2 lata.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

10.
11.
12.

Parametr
wymagany
3.

Parametr
oferowany
4.

Uwagi
5.

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

Autoryzowany serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny na terenie Polski
Instrukcja obs ugi w j zyku polskim

TAK
TAK

Aktualny dokument potwierdzaj cy, e
oferowane urz dzenie posiada

TAK

43

odpowiednie dokumenty dopuszczaj ce
do u ytkowania na terenie Polski i Unii
Europejskiej wymagane obowi zuj cymi
przepisami prawa, jak: atesty,
wiadectwa, certyfikaty CE, deklaracja
zgodno ci.
Katalogi producenta, ulotki informacyjne
13.

lub materia y reklamowe lub opisy
techniczne potwierdzaj ce parametry

TAK

techniczne oferowanego sprz tu.
Materac pró niowy do ewakuacji poszkodowanego w hipotermii – 2 sztuki.

Lp.
1.
1.
2.

Parametr / warunek
2.
Materac pró niowy do unieruchamiania

Parametr
wymagany
3.

Parametr
oferowany
4.

Uwagi
5.

TAK

poszkodowanego.
Budowa minimum 60-cio komorowa.

TAK

Minimum 6 pasów unieruchamiaj cych
3.

pacjenta z mo liwo ci regulacji

TAK

szeroko ci rozstawu.
Zapinana kiesze na ko czyny dolne
ca integraln cz
4.

ci materaca,

zwi kszaj ca bezpiecze stwo

TAK

poszkodowanego przy ewakuacji
poszkodowanego w pionie i poziomie.
System umo liwiaj cy ewakuacj
5.

poszkodowanego technikami

TAK

wysoko ciowymi.
Mo liwo
6.

bezproblemowej wspó pracy

z zestawem do ogrzewania

TAK

poszkodowanego.
Materia odporny na rozdarcia,
7.
8.

przystosowany do pracy w trudnych

TAK

warunkach pogodowych.
Wymiary minimum 80 x 200 cm.

TAK
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9.

Temperatura pracy min. -20 / +40 oC

TAK

10.

W zestawie r czna pompa pró niowa.

TAK

W komplecie pokrowiec z kieszeniami
11.

na elementy zestawu z mo liwo ci
przenoszenia w r ku, na ramieniu oraz

TAK

na plecach.
12.

Gwarancja minimum 60 miesi cy.

TAK

13.

Instrukcja obs ugi w j zyku polskim

TAK

Aktualny dokument potwierdzaj cy, e
oferowane urz dzenie posiada
odpowiednie dokumenty dopuszczaj ce
14.

do u ytkowania na terenie Polski i Unii
Europejskiej wymagane obowi zuj cymi

TAK

przepisami prawa, jak: atesty,
wiadectwa, certyfikaty CE, deklaracja
zgodno ci.
Katalogi producenta, ulotki informacyjne
15.

lub materia y reklamowe lub opisy
techniczne potwierdzaj ce parametry

TAK

techniczne oferowanego sprz tu.

piwór izotermiczny - 20 sztuk

Lp.

Parametr / warunek

1.

2.
piwór izotermiczny przeznaczony do

1.

ochrony poszkodowanych przed utrat

Parametr
wymagany
3.

Parametr
oferowany
4.

Uwagi
5.

TAK

ciep a.
2.

Wodoodporny; wiatroodporny.

TAK

3.

Zintegrowany kaptur.

TAK

Materia o elastycznej strukturze
4.

zwi kszaj cej wytrzyma

oraz

zapewniaj cej przyleganie do cia a

TAK

poszkodowanego.
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5.

6.

Potrójna warstwa foliowa o konstrukcji
TAK

komorowej.
Rozmiar roz

onego piwora –

minimum 200 x 140 cm

TAK

Rozmiar zapakowanego piwora
7.

maximum 22 x 11 x 4 cm; waga

TAK

maximum 400 gram.
8.
9.

Kolor srebrny.

TAK

piwór izotermiczny BLIZZARD lub
równowa ny.

TAK
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Parametry sprz tu medycznego – zadanie 5:
Sprz t do unieruchamiania poszkodowanego z urazem.
Nosze podbierakowe – kombi – 2 sztuki

Lp.
1.

Parametr / warunek
2.
Nosze podbierakowe do ewakuacji i

Parametr
wymagany
3.

Parametr
oferowany
4.

Uwagi
5.

transportu pe ni ce jednocze nie
1.

funkcje noszy podbierakowych i deski

TAK

ortopedycznej
Mo liwo
2.

pod

enia noszy pod

pacjenta bez konieczno ci

TAK

podnoszenia, obracania, przek adania.
3.

System pasów zabezpieczaj cych.

TAK

4.

Konstrukcja pasa – dwucz

TAK

ciowa.

Zapi cie pasów w postaci klamry bez
metalowych elementów. Regulacja
5.

ugo ci pasa po obydwu stronach

TAK

klamry.
6.

Materia – tworzywo sztuczne.

TAK

Prze wietlana dla promieni X w
7.

stopniu umo liwiaj cym diagnostyk

TAK

RTG
8.

adka powierzchnia le a pacjenta

TAK

Odporna na smary i substancje
9.

ropopochodne

TAK

14 uchwytów (otworów) do
10.

przenoszenia, rozmieszczonych na

TAK

obwodzie noszy,
Uchwyty du e, ergonomiczne
pozwalaj ce na chwyt w grubych
11.

kawicach bez unoszenia deski z
pod

TAK

a.

Wbudowane trzpienie – min. 5 po
12

ka dej stronie do mocowania pasów

TAK
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zabezpieczaj cych
Waga max. 7, 5 kg D ugo
13.
14.

cm Szeroko

max. 42 cm

Dodatnia p ywalno
Obci

15.

min. 185

noszy

TAK
TAK

enie dopuszczalne minimum

200 kilogramów.

TAK

Katalogi producenta, ulotki
informacyjne lub materia y reklamowe
16.

lub opisy techniczne potwierdzaj ce

TAK

parametry techniczne oferowanego
sprz tu.
Aktualny dokument potwierdzaj cy, e
oferowane urz dzenie posiada
odpowiednie dokumenty
dopuszczaj ce do u ytkowania na
17.

terenie Polski i Unii Europejskiej

TAK

wymagane obowi zuj cymi przepisami
prawa, jak: atesty, wiadectwa,
certyfikaty CE, deklaracja zgodno ci

Deska ortopedyczna z kompletem pasów i unieruchomieniem g owy
- 8 sztuk

Lp.

Parametr / warunek

1.
I

2.
Deska ortopedyczna

1.

Wykonana z tworzywa sztucznego

2.

3.

Parametr
wymagany
3.
TAK

Parametr
oferowany
4.

Uwagi
5.

TAK

Prze wietlna dla promieni X w stopniu
umo liwiaj cym diagnostyk RTG.

TAK

Odporna na zanieczyszczenia,
zmywalna.

TAK

4.

Waga poni ej 6, 5 kg.

TAK

5.

Dodatnia p ywalno

TAK

6.

Obci

TAK

7.

Min. 12 uchwytów

enie dopuszczalne min. 200 kg

TAK
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Uchwyty du e, ergonomiczne
8.

pozwalaj ce na chwyt w grubych
kawicach bez unoszenia deski z
pod

9.
10.

a.

Mocowanie pasów min. 6 na stron

TAK

Zamocowania pasów umieszczone
poza uchwytami
Mo liwo

11.

TAK

w

TAK

szego zamocowania

pasów w celu skutecznego

TAK

unieruchomienia dzieci.
II
1.

2.

Pasy mocuj ce

TAK

Pasy mocowane do deski za pomoc
tli – bez elementów metalowych
Mo liwo

TAK

przepinania pasów bez

poruszania pacjenta.

TAK

Regulacja d ugo ci pasa po obydwu
3.

stronach klamry – klamra bez

TAK

elementów metalowych.
4.

Minimalna ilo

III

Unieruchomienie g owy

1.

2.

pasów 6 szt.

TAK
TAK

Stabilne mocowanie podstawy
wy cznie za pomoc pasków
Mo liwo

TAK

obserwacji uszu

poszkodowanego

TAK

Równoleg a i poprzeczna regulacja
3.

„klocków” z blokad mechaniczn –

TAK

zatrzask.
4.

5.

Stabilne mocowanie „klocków”
odporne na dzia anie wody.

TAK

Przygotowane do u ycia u pacjentów
od min. 2-go roku ycia

TAK

Katalogi producenta, ulotki
informacyjne lub materia y reklamowe
6.

lub opisy techniczne potwierdzaj ce

TAK

parametry techniczne oferowanego
sprz tu.

49

Aktualny dokument potwierdzaj cy, e
oferowane urz dzenie posiada
odpowiednie dokumenty
dopuszczaj ce do u ytkowania na
7.

terenie Polski i Unii Europejskiej

TAK

wymagane obowi zuj cymi
przepisami prawa, jak: atesty,
wiadectwa, certyfikaty CE, deklaracja
zgodno ci

Zestaw szyn podci nieniowych do unieruchamiania ko czyn – 2 zestawy.

Lp.

Parametr / warunek

1.

2.
Zestaw szyn podci nieniowych do

1.

unieruchamiania ko czyn, 3 sztuki w

Parametr
wymagany
3.

Parametr
oferowany
4.

Uwagi
5.

TAK

zestawie.
Wymiary minimalne:
2.

- 110cm X 50 cm
- 70cm X 30 cm

TAK

- 50cm X 30 cm
Szyny wykonane s z wytrzyma ego,
3.

niewra liwego na dzia anie s onej
wody i atwego w utrzymaniu

TAK

czysto ci pokrycia.
4.

Szyny mocuje si na ko czynach przy
pomocy zapi

typu „rzep”.

TAK

Usztywnienie poprzez wypompowanie
5.

znajduj cego si wewn trz szyny

TAK

powietrza.
6.

Konstrukcja zaworu umo liwia
obs ug w grubych r kawicach.

TAK

Zamykanie i otwieranie zaworów
7.

powietrznych poprzez obrót w prawo i

TAK

lewo.
8.

Zawory powietrzne dzia aj w taki

TAK
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sposób, e ustawienie zaworu w
pozycji zamkni tej - w prawo,
umo liwia wypompowywanie
powietrza.
W zestawie pompka do usztywniania
9.

szyn, zestaw naprawczy oraz

TAK

pokrowiec na elementy zestawu.
10.

Waga zestawu max 4,5 kg.

TAK

Katalogi producenta, ulotki
informacyjne lub materia y reklamowe
11.

lub opisy techniczne potwierdzaj ce

TAK

parametry techniczne oferowanego
sprz tu.
Aktualny dokument potwierdzaj cy, e
oferowane urz dzenie posiada
odpowiednie dokumenty
dopuszczaj ce do u ytkowania na
12.

terenie Polski i Unii Europejskiej

TAK

wymagane obowi zuj cymi
przepisami prawa, jak: atesty,
wiadectwa, certyfikaty CE, deklaracja
zgodno ci
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Parametry sprz tu medycznego – zadanie 6:
Butla tlenowa stalowa o pojemno ci 10 litrów – 6 sztuk.

Lp.
1.
1.
2.
3.

4.

Parametr / warunek
2.
Butla tlenowa stalowa pojemno ci 10

Parametr
oferowany
4.

Uwagi
5.

TAK

litrów O2.
G owica DIN ¾ cala
Mo liwo

Parametr
wymagany
3.

TAK

nape nienia do 200
TAK

atmosfer.
W zestawie metalowa, nakr cana

TAK

os ona g owicy butli.
Aktualny dokument potwierdzaj cy, e
oferowane urz dzenie posiada
odpowiednie dokumenty
dopuszczaj ce do u ytkowania na

5.

terenie Polski i Unii Europejskiej

TAK

wymagane obowi zuj cymi
przepisami prawa, jak: atesty,
wiadectwa, certyfikaty CE, deklaracja
zgodno ci
Katalogi producenta, ulotki
informacyjne lub materia y reklamowe
6.

lub opisy techniczne potwierdzaj ce

TAK

parametry techniczne oferowanego
sprz tu.

Reduktor do butli tlenowej – 4 sztuki.

Lp.
1.
1.

Parametr / warunek
2.
Reduktor tlenowy z gniazdem AGA
O2,

Parametr
wymagany
3.

Parametr
oferowany
4.

Uwagi
5.

TAK

2.

Ci nienie robocze 200atm,

TAK

3.

Manometr w os onie zabezpieczaj cej

TAK
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przed uszkodzeniem
4.

Przep yw z gniazda AGA powy ej
TAK

120l/min.
Aktualny dokument potwierdzaj cy, e
oferowane urz dzenie posiada
odpowiednie dokumenty
dopuszczaj ce do u ytkowania na

5.

terenie Polski i Unii Europejskiej

TAK

wymagane obowi zuj cymi
przepisami prawa, jak: atesty,
wiadectwa, certyfikaty CE, deklaracja
zgodno ci
Katalogi producenta, ulotki
informacyjne lub materia y reklamowe
6.

lub opisy techniczne potwierdzaj ce

TAK

parametry techniczne oferowanego
sprz tu.

Worki na zw oki – 10 sztuk.

Lp.

Parametr / warunek

1.

2.
Worki na zw oki zamykane na zamek

1.

2.

lub ta

welcro.

Parametr
wymagany
3.

Parametr
oferowany
4.

Uwagi
5.

TAK

Uchwyty do przenoszenia worka wraz
ze zw okami – minimum 4.

TAK

Aktualny dokument potwierdzaj cy, e
oferowane urz dzenie posiada
odpowiednie dokumenty
dopuszczaj ce do u ytkowania na
3.

terenie Polski i Unii Europejskiej

TAK

wymagane obowi zuj cymi
przepisami prawa, jak: atesty,
wiadectwa, certyfikaty CE, deklaracja
zgodno ci
4.

Katalogi producenta, ulotki

TAK
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informacyjne lub materia y reklamowe
lub opisy techniczne potwierdzaj ce
parametry techniczne oferowanego
sprz tu.

Zestaw rurek krtaniowych lub urz dzenia równowa nego – 6 zestawów.
Lp.
1.

1.

Parametr / warunek
2.
Zestaw rurek krtaniowych lub

Parametr
wymagany
3.

Parametr
oferowany
4.

Uwagi
5.

urz dzenia równowa nego do
utrzymywania dro no ci dróg

TAK

oddechowych.
Urz dzenie dopuszczone do
2.

stosowania przez ratowników

TAK

Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
W zestawie komplet rozmiarów
3.

umo liwiaj cy zastosowanie we

TAK

wszystkich grupach wiekowych.
W zestawie system do utrzymywania
urz dzenia we w

ciwym miejscu i

zapobiegaj cy przemieszczaniu,
- mo liwo

prowadzenia wentylacji

podczas zak adania, regulowania i
usuwania uchwytu.
- konstrukcja umo liwia u ycie ssaka
4.

bez konieczno ci zdejmowania
uchwytu

TAK

- budowa zapobiega okluzji rurki.
- wygodne i szybkie w u yciu – bez
konieczno ci unoszenia g owy
pacjenta.
- dost pne w wersjach dla dzieci i dla
doros ych – ró ne kolory pasków dla
atwej identyfikacji wersji
5.

Aktualny dokument potwierdzaj cy, e

TAK
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oferowane urz dzenie posiada
odpowiednie dokumenty
dopuszczaj ce do u ytkowania na
terenie Polski i Unii Europejskiej
wymagane obowi zuj cymi
przepisami prawa, jak: atesty,
wiadectwa, certyfikaty CE, deklaracja
zgodno ci
Katalogi producenta, ulotki
informacyjne lub materia y reklamowe
6.

lub opisy techniczne potwierdzaj ce

TAK

parametry techniczne oferowanego
sprz tu.

Zestaw rurek ustno – gard owych - 2 komplety.

Lp.
1.
1.
2.

Parametr / warunek
2.
Rurki ustno-gard owe typu Guedel'a
W komplecie sze

Parametr
wymagany
3.
TAK

Parametr
oferowany
4.

Uwagi
5.

rozmiarów rurek

wielorazowego u ytku,

TAK

Rozmiary kodowane kolorami:
- 4) czerwona 100ml
- (3)
3.

ta 90 ml

- (2) zielona 80 ml

TAK

- (1) bia a 70 ml
- (0) czarna 60 ml
- (00) niebieska 50 ml
4.
5.

Owalny przekrój kana u rurki

TAK

Zaokr glone kraw dzie wlotu rurki i
ko nierza.

TAK

Aktualny dokument potwierdzaj cy, e
oferowane urz dzenie posiada
6.

odpowiednie dokumenty

TAK

dopuszczaj ce do u ytkowania na
terenie Polski i Unii Europejskiej
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wymagane obowi zuj cymi
przepisami prawa, jak: atesty,
wiadectwa, certyfikaty CE, deklaracja
zgodno ci
Katalogi producenta, ulotki
informacyjne lub materia y reklamowe
7.

lub opisy techniczne potwierdzaj ce

TAK

parametry techniczne oferowanego
sprz tu.

Glukometr – 2 sztuki

Lp.

Parametr / warunek

1.

2.
Urz dzenie atwe w obs udze,

1.

pozwalaj ce na szybkie

Parametr
wymagany
3.

Parametr
oferowany
4.

Uwagi
5.

TAK

monitorowanie glikemii.
2.
3.

Automatyczny w cznik/wy cznik
Nanoszenie próbki krwi poza
aparatem.

TAK
TAK

4.

Wynik w max 5 sek.

TAK

5.

Waga z bateri max 80 g.

TAK

6.

Trwa

TAK

7.

8.

baterii min 600 pomiarów.

Zakres pomiarowy min 10-600 mg/dL
(0,6-33,3 mmol/L).
W zestawie urz dzenie do nak uwania
atwiaj ce pobranie próbki krwi.

TAK

TAK

W zestawie komplet odpowiednich
9.

pasków do glukometru – min 100

TAK

sztuk.
10.

Instrukcja obs ugi w j zyku polskim.

TAK

Aktualny dokument potwierdzaj cy, e
oferowane urz dzenie posiada
11.

odpowiednie dokumenty

TAK

dopuszczaj ce do u ytkowania na
terenie Polski i Unii Europejskiej
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wymagane obowi zuj cymi
przepisami prawa, jak: atesty,
wiadectwa, certyfikaty CE, deklaracja
zgodno ci
Katalogi producenta, ulotki
informacyjne lub materia y reklamowe
12.

lub opisy techniczne potwierdzaj ce

TAK

parametry techniczne oferowanego
sprz tu.

Termometr – 2 sztuki.
Lp.
1.
1.
2.
3.

Parametr / warunek
2.
Termometr elektroniczny
bezdotykowy.
Pomiar za pomoc jednego przycisku.
Pomiar temperatury t tnicy
skroniowej.

Parametr
wymagany
3.

TAK
TAK

5.

Zasilanie bateryjne.

TAK

7.

Fahrenheita.
Zakres temperatur: 10 st.C - 40 st.C
(50 - 140 F).

TAK

TAK

8.

Automatyczne wy czenie urz dzenia.

TAK

9.

Waga: max 220 g

TAK

10.

Dok adno

TAK

11.

Gwarancja minimum 24 miesi ce.

TAK

12.

Instrukcja obs ugi w j zyku polskim.

TAK

pomiaru: 0.3 st.C (0.54 F)

5.

TAK

Pod wietlany monitor LCD.

Pomiary w stopniach Celsjusza oraz

Uwagi

TAK

4.

6.

Parametr
oferowany
4.

Aktualny dokument potwierdzaj cy, e
oferowane urz dzenie posiada
13.

odpowiednie dokumenty
dopuszczaj ce do u ytkowania na

TAK

terenie Polski i Unii Europejskiej
wymagane obowi zuj cymi
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przepisami prawa, jak: atesty,
wiadectwa, certyfikaty CE, deklaracja
zgodno ci.
Katalogi producenta, ulotki
informacyjne lub materia y reklamowe
14.

lub opisy techniczne potwierdzaj ce

TAK

parametry techniczne oferowanego
sprz tu.

Stetoskop – 2 sztuki.

Lp.
1.
1.
2.

3.

Parametr / warunek
2.
T umione kana y ods uchowe.
Lira dostosowuj ca si do
indywidualnych wymaga .
Wszystkie elementy metalowe
wykonane ze stali nierdzewnej.

Parametr
wymagany
3.
TAK

Parametr
oferowany
4.

Uwagi
5.

TAK

TAK

4.

Gwarancja minimum 24 miesi ce.

TAK

5.

Instrukcja obs ugi w j zyku polskim.

TAK

Aktualny dokument potwierdzaj cy, e
oferowane urz dzenie posiada
odpowiednie dokumenty
dopuszczaj ce do u ytkowania na
6.

terenie Polski i Unii Europejskiej

TAK

wymagane obowi zuj cymi
przepisami prawa, jak: atesty,
wiadectwa, certyfikaty CE, deklaracja
zgodno ci.

Aparat do pomiaru ci nienia t tniczego – 2 sztuki.

Lp.
1.
1.

Parametr / warunek
2.
Ci nieniomierz r czny

Parametr
wymagany
3.
TAK

Parametr
oferowany
4.

Uwagi
5.
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2.

Mankiet atwozmywalny, niewra liwy
na kontakt z krwi . Konstrukcja
uniemo liwia zanieczyszczenie

TAK

wk adu gumowego. Nie zawieraj cy
lateksu.
3.

Mankiet zapinany na rzep.

4.

Manometr odporny na wstrz sy i
upadki.

5.

Manometr zintegrowany z pompk i
zaworem spustowym.

6.

Zawór spustowy p ynnie regulowany.

7.

rednica tarczy min 50 mm.

8.

Dost pne mankiety w ró nych
rozmiarach.

TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK

9.

Gwarancja minimum 24 miesi ce.

TAK

10.

Instrukcja obs ugi w j zyku polskim.

TAK

11.

Aktualny dokument potwierdzaj cy, e
oferowane urz dzenie posiada
odpowiednie dokumenty
dopuszczaj ce do u ytkowania na
terenie Polski i Unii Europejskiej

TAK

wymagane obowi zuj cymi
przepisami prawa, jak: atesty,
wiadectwa, certyfikaty CE, deklaracja
zgodno ci.
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Znak sprawy: NZ-RR/I/ PN/13/10

Za . nr 5 do SIWZ
wzór umowy
UMOWA NR …../2010

zawarta w dniu ………………………………….. w Gdyni pomi dzy:
Morsk S
Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni z siedzib 81-340 Gdynia,
ul. Hryniewickiego 10, NIP 586-20-76-216, REGON 192634129, zwan dalej Zamawiaj cym,
reprezentowan przez:
1. Marek D ugosz

- Dyrektor

a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………., NIP ……………….., REGON ………………….,
zwanym dalej Wykonawc , reprezentowanym przez:
1. ………………………
W wyniku wyboru Wykonawcy w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr NZRR/I/PN/13/10,
którego
warto
szacunkowa
przekracza
wyra on w z otych
równowarto
kwoty 14 000 euro i nie przekracza kwoty 125 000 euro prowadzonym
na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówie publicznych (j. t. z 2010r, nr 113,
poz. 759) w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw sprz tu medycznego zosta a
zawarta umowa o nast puj cej tre ci:

1.

2.

3.

4.

§ 1.
Przedmiot dostawy
Zamawiaj cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostaw sprz tu
medycznego ..................... (zadanie ...), zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w niniejszym post powaniu.
Przedmiotem umowy jest dostawa wyszczególnionego w za . nr 2 do umowy, zgodnie z
za . nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zestawu sprz tu
medycznego, którego poszczególne sk adniki zosta y wyprodukowane w 2010r.
Wykonawca o wiadcza, e przedmiot umowy opisany w ust. 1 jest fabrycznie nowy,
nie jest sprz tem demonstracyjnym, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz
roszcze osób trzecich, a tak e, e nie toczy si wzgl dem niego adne post powanie
dowe i administracyjne.
(w zakresie zadania 1 w przypadku zaoferowania defibrylatorów innych ni posiadane
przez Zamawiaj cego) W przypadku zaoferowania defibrylatora innego ni b
cy w
posiadaniu i u ytkowany przez Zamawiaj cego, wskazanego odpowiednio w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, po stronie Wykonawcy le y
przeszkolenie pracowników Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa w zakresie
obs ugi oferowanego defibrylatora. Szkolenie dotyczy 205 osób i ma by
przeprowadzone cyklicznie, w miejscu pracy pracowników Zamawiaj cego, do ko ca
drugiego kwarta u 2011roku w grupach nie wi kszych ni 20 osób wed ug
harmonogramu ustalonego przez Zamawiaj cego. Koszt szkolenia le y po stronie
Wykonawcy i powinien by uwzgl dniony w cenie oferowanego urz dzenia.
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Zamawiaj cy nie przewiduje ponoszenia dodatkowych kosztów ani dodatkowego
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie us ugi powy szego szkolenia.
§ 2.
Zobowi zania stron
Wykonawca zobowi zuje si do sprzedania Zamawiaj cemu sprz tu medycznego fabrycznie
nowego, nieu ywanego, spe niaj cego warunki techniczne, warunki gwarancji oraz
posiadaj cego parametry okre lone w za . nr 2 do umowy, zgodnie z za . do oferty, a
Zamawiaj cy zobowi zuje si zap aci cen okre lon w § 4.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

§3
Odbiór
Wykonawca powiadomi Zamawiaj cego pisemnie z trzydniowym wyprzedzeniem o
terminie dostawy sprz tu medycznego.
Miejsce realizacji zamówienia, odbiór jako ciowo – ilo ciowy nast pi w magazynie
Zamawiaj cego, 81-336 Gdynia. ul. Indyjska 1 (Port Gdynia Nabrze e Norweskie)
telefon: +58 620-32-07
Wykonawca przeka e Zamawiaj cemu dla ka dego urz dzenia medycznego b
cego
przedmiotem ksi
gwarancyjn wystawion przez producenta, wraz z instrukcj
obs ugi w j zyku polskim.
Z czynno ci odbioru sprz tu medycznego zostanie spisany protokó odbioru,
stwierdzaj cy zgodno
dostawy z ofert wg parametrów opisanych w za . nr 2 do
umowy, w tym pod wzgl dem parametrów technicznych oferowanych przez Wykonawc .
Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo sprawdzenia parametrów technicznych
dostarczonego przez Wykonawc sprz tu. W protokole odbioru zostan tak e
wymienione numery fabryczne dostarczonych urz dze medycznych.
Sprz t, który nie spe nia warunków odbioru jako ciowego, zostanie wymieniony na nowy
wolny od wad, w terminie 7 dni roboczych od daty odbioru. Koszt wymiany pokrywa
Wykonawca. Z czynno ci odbioru sprz tu wolnego od wad zostanie sporz dzony
dodatkowy protokó odbioru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno i ryzyko zwi zane z dostaw sprz tu medycznego
do momentu podpisania protoko u odbioru przez obie strony.

§4
Wynagrodzenie
Strony ustalaj
czn cen za przedmiot umowy okre lony w § 1 w wysoko ci netto:
XXXXXXXXXXXX z , s ownie: XXXXXXXXXXXXXXXXXX z otych 00/100, podatek VAT w
stawce 0% i kwocie 0 z s ownie zero z otych 00/100 z , ( w zadaniu 1 – stawce 0 % oraz
XXXXXXXX %i kwocie XXXXXXXX odpowiednio) co stanowi
czn
kwot
brutto
XXXXXXXXXXXXXXX z , s ownie XXXXXXX 00/100.

1.

2.
3.
4.

§5
atno ci
Zamawiaj cy dokona zap aty za realizacj przedmiotu Umowy na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawc w dniu zrealizowania dostawy przedmiotu zamówienia,
przelewem z rachunku bankowego Zamawiaj cego na rachunek bankowy Wykonawcy w
terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiaj cego.
Zap ata dokonana b dzie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc , tj. ………..
Warunkiem dokonania zap aty, o której mowa w pkt 1, b dzie spe nienie warunków
okre lonych w § 3 pkt 4 umowy.
W przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w § 7 Zamawiaj cy zastrzega
sobie prawo potr cenia naliczonej kwoty z warto ci faktury wystawionej przez Wykonawc .
§6
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Gwarancja i serwis
1. Wykonawca udziela Zamawiaj cemu na dostarczony sprz t obj ty umow gwarancji
zgodnie z gwarancj producentów, na okres wskazany w za . nr 2 do umowy
odpowiednio, licz c od daty odbioru ko cowego dostawy, zgodnie z ksi
gwarancyjn . Trzy naprawy sprz tu w okresie gwarancji powoduj wymian
urz dzenia na nowe.
2. Przez ca y okres gwarancji wszystkie czynno ci wymagane do jej zachowania,
a w szczególno ci konserwacja, naprawy mechaniczne, przegl dy techniczne i serwis
wykonywane przez Wykonawc . Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwi zane
z przygotowaniem i przekazaniem przedmiotu zamówienia, a tak e serwisu
gwarancyjnego i kosztów napraw w ramach udzielonej gwarancji. Konserwacja,
naprawy, przegl dy, serwis nie obj te gwarancj wykonywane b
w ramach
odr bnych zamówie .
3. Us ugi zwi zane z zapewnieniem gwarancji, a w szczególno ci przegl dy techniczne i
serwis b
realizowane zgodnie z zaleceniem producenta dostarczonego sprz tu
medycznego w terminie okre lonym w ksi ce gwarancyjnej.
4. Wykonawca mo e odmówi usuni cia wad obj tych gwarancj na swój koszt bez
wzgl du na wysoko zwi zanych z tym kosztów, je eli wymienia dostarczony sprz t
medyczny na nowy tej samej marki i typu o nie gorszych parametrach.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

§7
Kary umowne
Za opó nienie w dostawie sprz tu medycznego obj tego przedmiotem umowy
Wykonawca zap aci kar umown w wysoko ci 0,5% warto ci okre lonej w za . Nr 3 do
umowy – wykaz cen jednostkowych tj. cznej warto ci brutto sprz tu wydanego z
opó nieniem, za ka dy dzie opó nienia.
Za opó nienie w usuni ciu wad w okresie wa no ci gwarancji sprz tu medycznego
Wykonawca zap aci 0,1% warto ci brutto wadliwego sprz tu za ka dy dzie opó nienia
licz c od 3-go dnia pisemnego zg oszenia wady.
Kary umowne b
potr cane z faktury, zgodnie z § 5 ust. 4 umowy.
Za odst pienie od umowy z przyczyn niezale nych od Zamawiaj cego Wykonawca
zap aci 10% kwoty wskazane w §4 jako czna cena brutto za realizacj zamówienia.
Strony
zastrzegaj
prawo
dochodzenia
odszkodowania
uzupe niaj cego
przewy szaj cego wysoko
zastrze onych kar umownych na zasadach ogólnych
okre lonych w Kodeksie Cywilnym.
Zap ata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od wykonania umowy.

§8
Termin dostawy
Wykonawca zobowi zuje si dostarczy przedmiot umowy opisany w § 1 niniejszej umowy w
terminie do 3 tygodni licz c od dnia podpisania umowy, tj. do dnia XXXXXXXXX.
§9
Odst pienie od umowy. Rozwi zanie umowy
1. Zamawiaj cy mo e od niniejszej umowy odst pi w przypadku o którym mowa w art.
145 ust. 1 ustawy – Prawo zamówie publicznych
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca mo e
da wy cznie
wynagrodzenia nale nego z tytu u wykonania cz ci umowy.
3. Zamawiaj cy mo e oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym odst pi
od umowy je eli:
1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocz dostawy lub nie kontynuuje jej
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiaj cego.
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2) Wykonawca wykonuje dostawy niezgodne z umow .
4. Zamawiaj cy mo e odst pi od umowy ze skutkiem natychmiastowym je eli Wykonawca
w inny ni okre lony w ust.3 sposób ra co naruszy postanowienia umowy, niezale nie od
zaistnienia przes anek z art. 145 PZP.
5. Odst pienie od umowy powinno nast pi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
§ 10
Zmiana umowy
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiaj cy przewiduje mo liwo
wprowadzenia
nast puj cych zmian w umowie:
1) zmiana terminu:
a. je eli zmiana ta b dzie wynika a z niezale nych przyczyn le cych po stronie
Zamawiaj cego
b. zmiana ta b dzie wynika a z udokumentowanych nie zawinionych przyczyn
le cych po stronie Wykonawcy
2) zmiana wynikaj ca z okoliczno ci, których nie mo na by o przewidzie w chwili zawarcia
umowy
3) zmiana w zakresie sprz tu obj tego umow
a. w przypadku wycofania z sieci dystrybucji modelu urz dzenia, które wykonawca
zaoferowa w post powaniu i niemo liwo ci jego dostarczenia Zamawiaj cemu,
Wykonawca zapewni urz dzenie b
ce technicznym nast pc
urz dzenia
pierwotnie zaoferowanego, obj tego umow ; chyba ze urz dzenie b
ce nast pc
ma grosze parametry lub nie posiada wszystkich cech u ytkowych modelu
pierwotnego - w takiej sytuacji Wykonawca obowi zany jest dostarczy inny model o
identycznych lub lepszych parametrach ni model pierwotny
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, Wykonawca, przed wykonaniem dostawy,
obowi zany jest z
Zamawiaj cemu o wiadczenie potwierdzaj ce niemo liwo
dostarczenia oferowanych urz dze oraz wskazuj ce model (typ/wariant/wersja) urz dze
proponowanych wraz z zapewnieniem o spe nieniu minimalnych parametrów wymaganych.
3. Brak sprzeciwu ze strony Zamawiaj cego w terminie 3 dni od otrzymania o wiadczenia
uznaje si za zgod na zmian .
4. W przypadku, o którym mowa powy ej, wynagrodzenie Wykonawcy nie ulega zmianie.
§ 11
Postanowienia ko cowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow zastosowanie maj odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy – Prawo zamówie publicznych.
2. Wszystkie spory wynik e z tytu u realizacji niniejszej umowy b
rozstrzygane przez
Strony w drodze negocjacji. W przypadku nie osi gni cia porozumienia w drodze
negocjacji, wszelkie spory rozstrzygane b
przez s d w ciwy dla siedziby
Zamawiaj cego.
3. Umowa zostaje spisana w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Zamawiaj cy, a drugi Wykonawca.

Za czniki do umowy:
1. Kopia formularza oferty wykonawcy z dnia …….
2. Kopia opisu parametrów technicznych sprz tu, zgodnie z oferta wykonawcy z dnia ….
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3. Zestawienie cen jednostkowych sprz tu obj tego przedmiotem umowy

ZAMAWIAJ CY

WYKONAWCA
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