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Załącznik Nr 1 do SIWZ

Data ...................................

OFERTA
(wzór)

na
Dzierżawę sprzętu medycznego – dwóch myjni automatycznych do endoskopów

wraz z kompletem odczynników chemicznych" (ZP 5/16)

Nazwa Wykonawcy ..............................................................................................................................................

Adres Wykonawcy 

ul. ........................................................... kod ......- ............... miejscowość .................................................

województwo.........................................  powiat.....................................................

Nr telefonu .........................................................                Nr  faksu .............................................................

e-mail: …............................................................

NUMER NIP ..................................................... NUMER REGON ..........................................

Nr rachunku bankowego ..................................................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych 

Numer ogłoszenia: 45594 - 2016; data zamieszczenia: 01.03.2016 

   oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę :

1. Całkowita  wartość  netto  (suma  z  tabeli  1  +  tabeli  2)   .................................................
(słownie: ..........................................................),

2. Całkowita  wartość  podatku  VAT   ...................................
(słownie: ..........................................................),

3. Całkowita  wartość  brutto  (suma  z  tabeli  1  +  tabeli  2)  ..............................................
(słownie: ..........................................................),
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Tabela nr 1

Lp. Nazwa przedmiotu
dzierżawy 

Kwota
netto

dzierżawy
za 1 m-c

Kwota
brutto

dzierżawy
za 1 m-c

Wartość
netto 

(kol. 3x
36

miesięcy)

Stawka
podatku

Vat

Wartość
brutto 

(kol. 5 x 6)

Nr
fabryczny
(podać)

Producent

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 MYJNIA
AUTOMATYCZ

NA DO
ENDOSKOPÓW

– 2 szt. 

Razem

Tabela nr 2

Lp. Nazwa i opis
przedmiotu
zamówienia 

Ilość
procesów

Cena
środków

dla jednego
procesu Bez

VAT

Wartość bez
VAT

Stawka
podatku Vat

Wartość z
VAT

Nr
katalogowy

Producent

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zestaw środków
myjących i

dezynfekcyjnych
opartych o

glutaraldehyd
kompatybilnych z
oferowaną myjnią

endoskopową. 
Ilość środków
potrzebna na

przeprowadzenie
2880 procesów

mycia w ciągu  36
m-cy 

2 Zestaw środków
myjących i

dezynfekcyjnych
opartych o kwas

nadoctowy
kompatybilnych z
oferowaną myjnią

endoskopową. 
Ilość środków
potrzebna na

przeprowadzenie
2880 procesów

mycia w ciągu  36
m-cy 

Razem x
Jeden zestaw zawiera - 3 x 5 l kanister oraz  sól - worek 20 kg

............................................................................
Podpisy osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy.
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1. Oświadczamy, że sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2015/2016), kompletny i po zainstalowaniu 
gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz 
personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych. Oświadczamy również, że 
oferowany sprzęt jest wolny od wad prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich.
2. Oświadczamy, że dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego  nastąpi w terminie .........................* (min 4 /max. 6) 
tygodni od dnia podpisania umowy. 
3. Oświadczamy, że zapewnimy autoryzowany serwis gwarancyjny sprzętu medycznego  na terenie Polski:
Adres serwisu ............................................................................................................................................* Możliwość 
zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok Forma zgłoszeń napraw: tel. ...................................................*
fax..........................................*adres mail ...............................*
4. Czas podjęcia naprawy przez serwis wynosi  48 h od momentu zgłoszenia.
5. Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw wynosi:  48 h od chwili przyjęcia zgłoszenia.
6. Oświadczamy, że wykonamy ................* (min. 1) przegląd sprzętu medycznego  na rok (chyba że producent zaleca 
częściej).
7. Oświadczamy, że minimalny okres przydatności do użycia oferowanych środków chemicznych wynosi min. 6 miesięcy 
od daty dostawy.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje 
do przygotowania oferty.
9. Termin płatności: 60 dni.
10. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, gwarantujemy niezmienność cen jednostkowych netto środków 
chemicznych oraz niezmienność czynszu dzierżawnego przez okres obowiązywania umowy.
11. Akceptujemy wynikającą z zastosowania prawa opcji możliwość zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia, co może 
być spowodowane brakiem potrzeby zabezpieczenia jednostki w dane przedmioty.
12. Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ. 
13. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku 
wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.
14. Oświadczamy, że na własny koszt dostarczymy i uruchomimy sprzęt medyczny  stanowiący przedmiot zamówienia we 
wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
15. Oświadczamy, że zapewnimy szkolenie personelu Zamawiającego zgodnie z pkt. III.5. SIWZ .
16. Oświadczamy, że serwis gwarancyjny prowadzony będzie zgodnie z art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych z
dnia 20 maja 2010 r.  (Dz. U. Nr 107 poz. 679) oraz że na każde żądanie Zamawiającego w nieprzekraczalnym 5 dniowym 
terminie przedłożymy dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracowników wykonujących prace serwisowe.
17. Oświadczamy, że zgodnie z pkt. VII. 1 SIWZ dokonaliśmy wpłaty wadium w formie ............................................* w 
wysokości: .......................... * zł (słownie: ............................................................................................... zł) *
18. Wadium w formie pieniężnej powinno zostać zwrócone na rachunek bankowy 
nr: .......................................................................................................... *
19. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie przedmiotu zamówienia w części 
dotyczącej ................................................./,że przedmiot zamówienia wykonamy w całości bez udziału podwykonawców* 
niepotrzebne skreślić
20. Oświadczamy, iż osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia jest: .....................................................* 
tel.: .....................*                          e-mail ......................................*
21. Załącznikami do niniejszej oferty są
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ZAŁACZNIK NR 1.1 
do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

MYJNIA AUTOMATYCZNA DO ENDOSKOPÓW - 1 SZT  :

(NAZWA) …................................................

Producent:    …................................................................                            Rok produkcji ….... (urządzenie fabrycznie nowe)

L.p. PARAMETRY TECHNICZNE
PARAMETR

WYMAGANY

PARAMETR OFEROWANY
(NALEŻY PODAĆ STRONĘ W

karalogu)
1

System zamknięty przeznaczony do dezynfekcji 
bronchofiberoskopów, gastroskopów, kolonoskopów z 
dodatkowym kanałem do spłukiwania pola obserwacji w 
konektorze

TAK

2
Myjnia dostosowana do następującego sprzętu 
używanego przez Zamawiającego: 

GIF – H190 Videogastroskop

CF- HQ 190 L Videokolonoskop

CF- HQ 190 L Videokolonoskop

GIF – 1TH100 Videogastroskop zabiegowy

typ a 180 V – Videoduodenoskop

TAK

3
Urządzenie myjące kanały wewnętrzne i powierzchnie 
endoskopów

TAK

4
Myjnia wykonana ze stali kwasoodpornej AISI 304 
(obudowa) i AISI 316L (komora)

TAK

5
Automatyczne dozowanie środków chemicznych do 
myjni

TAK

6
Czas trwania pełnego procesu z płukaniem wodą 
zdezynfekowaną i suszeniem maksymalnie do 60 min

TAK, podać

7
Proces dezynfekcji oparty na środkach dezynfekcyjnych 
zawierających aldehyd glutrowy 

TAK

8
Proces oparty na preparatach dezynfekcyjnych do myjni 
endoskopowej zawierają w swoim składzie: aldehyd 
glutarowy, inhibitory korozji (niezawierającyglioksalu 
oraz soli kwasów organicznych) Spektrum działania: B, 
F, Tbc, V 

TAK, podać

9
Temperatura procesu dezynfekcji maksymalnie do 60ºC TAK, podać

11
Wysuwany na kołach z myjni kosz do bezpiecznego 
umieszczenia endoskopów 

TAK

12
Zewnętrzny system wstępnego zmiękczania wody z 
możliwością obsługi dwóch urządzeń

TAK

13
Uzdatnianie biologiczne wody przez myjnię do każdego 
etapu procesu mycia i dezynfekcji lampą UV lub proces 

TAK



„Dz i e r żawa  sp r zę tu  medycznego  –  dwóch  my j n i  au toma ty c znych  do  endoskopów  wra z  z  komp l e tem  odczynn i ków
chem i c znych "  ( ZP  5 /16 )

termiczny

14
Ilość mytych endoskopów: minimum 2 Tak, podać

15
Kontrola szczelność endoskopów przez cały proces mycia
i dezynfekcji pod ciśnieniem max. 300mbar

Tak, podać

16
System indywidualnych przyłączeń pomp tłoczących do 
gniazd zaworów

TAK

17 Monitorowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji 
endoskopu

TAK

18 Biodegradacja używanych płynów (dołączyć stosowne 
oświadczenie)

TAK

19 Zasilanie prądem trójfazowym TAK
20 Pełna kompatybilność z posiadanymi przez 

Zamawiającego endoskopami potwierdzona opinią 
producenta sprzętu.

TAK

21 Elektroniczna dokumentacja procesów mycia i 
dezynfekcji z automatycznym rozpoznawaniem 
endoskopów i osób (typ, nr fabryczny, nazwisko osób 
obsługujących procesy) poprzez czytniki elektroniczne 
umieszczone na każdym endoskopie oraz indywidualnych
osobowych kart chipowych z możliwością eksportu 
raportu po dezynfekcji do systemu archiwizującego 
badania endoskopowe. Możliwość obsługi dwóch 
urządzeń.

TAK

* Wykonawca zobowiązany jest podać parametr oferowany dla każdej pozycji z osobna, pod rygorem 
odrzucenia oferty. Nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu 
traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

.............................................................................
Podpisy osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy.
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ZAŁACZNIK NR 1.2 
do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

MYJNIA AUTOMATYCZNA DO ENDOSKOPÓW - 1 SZT  :

(NAZWA) …................................................

Producent:    …................................................................                            Rok produkcji …...... (urządzenie fabrycznie nowe)

L.p. PARAMETRY TECHNICZNE
PARAMETR

WYMAGANY

PARAMETR OFEROWANY
(NALEŻY PODAĆ STRONĘ W

OFERCIE)
1

System zamknięty przeznaczony do dezynfekcji 
bronchofiberoskopów, gastroskopów, kolonoskopów z 
dodatkowym kanałem do spłukiwania pola obserwacji w 
konektorze

Tak

2
Myjnia dostosowana do następujących aparatów używanych 
przez Zamawiającego:

GIF – H190 Videogastroskop

CF- HQ 190 L Videokolonoskop

CF- HQ 190 L Videokolonoskop

GIF – 1TH100 Videogastroskop zabiegowy

typ a 180 V – Videoduodenoskop

Tak

3
Urządzenie myjące kanały wewnętrzne i powierzchnie 
endoskopów 

Tak

4
Automatyczne dozowanie środków chemicznych do myjni Tak

5
Czas trwania pełnego procesu z płukaniem wodą 
zdezynfekowaną i suszeniem maksymalnie do 45 min

Tak, podać

6
Proces dezynfekcji oparty na środkach dezynfekcyjnych 
zawierających kwas nadoctowy

Tak

7

Proces oparty na preparatach dezynfekcyjnych do myjni 
endoskopowej zawierają w swoim składzie: kwas nadoctowy, 
kwas octowy, nadtlenek wodoru.                               

Spektrum działania: B, F, Tbc, S                                                   
Deklaracja zgodności CE

Tak, podać

8
Temperatura procesu dezynfekcji maksymalnie do 45ºC Tak, podać

9
 Wysuwany na kołach z myjni kosz do bezpiecznego 
umieszczenia endoskopów 

Tak

10
Uzdatnianie biologiczne wody przez myjnię do każdego etapu 
procesu mycia i dezynfekcji lampą UV lub proces termiczny

Tak

11
Ilość mytych endoskopów: minimum 1 Tak, podać

12
Kontrola szczelność endoskopów przez cały proces mycia i 
dezynfekcji pod ciśnieniem max. 300mbar

Tak, podać
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13
System indywidualnych przyłączeń pomp tłoczących do gniazd 
zaworów

Tak

14 Monitorowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji 
endoskopu

Tak

15 Biodegradacja używanych płynów (dołączyć stosowne 
oświadczenie)

Tak

16 Zasilanie prądem trójfazowym Tak
17 Pełna kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego 

endoskopami potwierdzona opinią producenta sprzętu.
Tak

18 Elektroniczna dokumentacja procesów mycia i dezynfekcji z 
automatycznym rozpoznawaniem endoskopów i osób (typ, nr 
fabryczny, nazwisko osób obsługujących procesy) poprzez 
czytniki elektroniczne umieszczone na każdym endoskopie oraz 
indywidualnych osobowych kart chipowych z możliwością 
eksportu raportu po dezynfekcji do systemu archiwizującego 
badania endoskopowe. Możliwość obsługi dwóch urządzeń.

Tak

* Wykonawca zobowiązany jest podać parametr oferowany dla każdej pozycji z osobna, pod rygorem 
odrzucenia oferty. Nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu 
traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

.............................................................................
Podpisy osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy.
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