
ZP 24/2013 

Załącznik Nr 1
do SIWZ 

z dnia 13 czerwca 2013 r.
Data ...................................

O F E R T A
(WZÓR)

na „Dzierżawę , dostawę, montaż i uruchomienie aparatu do wykonywania ciągłych terapii 
nerkozastępczych oraz zakup osprzętu, wyrobów medycznych i produktów leczniczych stosowanych w 

w.w. Aparacie. ” (ZP 19 /2013 )

Nazwa Wykonawcy ...................................................................................................... 
Adres ul. ............................................................ kod ......-............ miejscowość ............................
województwo......................................................powiat .................................................................
Nr telefonu........................................................................Nr faksu............................................................................
NUMER NIP ........................................................ NUMER REGON ..................................................
Nr rachunku bankowego ..............................................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym – znak ZP 24/2013 opublikowanego w BZP, Numer 
ogłoszenia:  ...........-2013;  data  zamieszczenia:  13.06.2013  r.  na  „Dzierżawę  ,dostawę,  montaż  i  uruchomienie 
aparatu  do  wykonywania  ciągłych  terapii  nerkozastepczych  oraz  zakup  osprzętu,  wyrobów  medycznych  i 
produktów leczniczych stosowanych w w.w. aparacie.” (ZP 24 /2013 )
oferujemy wykonanie następujących części zamówienia za kwotę:

Dzierżawa aparatu:

1. Czynsz dzierżawny za 1 m-c netto ...................................... zł
Wartość podatku Vat .................................... (stawka ........%) 
Czynsz dzierżawny za 1 m-c brutto .......................................... zł
2. Oświadczamy, że zapewnimy autoryzowany serwis gwarancyjny aparatu 

1.Adres serwisu .................................................................................. forma zgłoszeń napraw 
(dostępność 7 dni w tygodniu) tel. ................................................... fax............................................. 
e- mail....................................................
2. Czas podjęcia naprawy przez serwis wynosi : .................................... (nie dłużej niż 48 h)
3.Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia,
wynosi : .............................. (max. 24 h) 

I:   osprzęt,   do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych:  
1. wartość netto ................................... 
2. wartość podatku VAT ..................... (stawka ........%)
3.
wartość brutto ..................................................................................................................... 
4. termin płatności .......................... (min.30 dni) 

II:     wyroby medyczne, produkty lecznicze do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych:  
1. wartość netto ................................... 
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2. wartość podatku VAT ..................... (stawka ........%)
3.
wartość brutto ..................................................................................................................... 
4. termin płatności .......................... (min.30 dni) 

W za czeniu przedstawiamy wykaz oferowanych wyrobów zgodnie z tabel  zamieszczon  w łą ą ą za czniku nr 6 dołą  SIWZ.
1.  O wiadczamy,  e zapoznali my  si  ze  Specyfikacj  Istotnych  Warunków  Zamówienia  i  nie  wnosimy  do  niejś ż ś ę ą  
zastrze e  oraz e zdobyli my konieczne informacje do przygotowania oferty.ż ń ż ś
2. O wiadczamy, e czujemy si  zwi zani niniejsz  ofert  przez okres wskazany w SIWZ.ś ż ę ą ą ą
3.  O wiadczamy,  e zawarte  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  projekty  umów  zosta y  przez  nasś ż ł  
zaakceptowane i zobowi zujemy si  w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wy ej wymienionychą ę ż  
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego.ą
4.  O wiadczamy, e urz dzenie jest  kompletne,  fabrycznie nowe i  b dzie gotowe do pracy po zainstalowaniu bezś ż ą ę  
dodatkowych zakupów poza materia ami eksploatacyjnymi.ł
5.  O wiadczamy,  e  okres  gwarancji  b dzie  wynosi  nie  mniej  ni  12  miesi cy  od  daty  dostawy,  monta u  iś ż ę ł ż ę ż  
uruchomienia aparatu.
6. O wiadczamy, e zapewnimy aparat zast pczy na czas naprawy, w przypadku braku mo liwo ci naprawy w siedzibieś ż ę ż ś  
Zamawiaj cego.ą
7.  O wiadczamy,  e  oferowany  osprz t  i  wyroby  medyczne  s  dopuszczone  do  obrotu  i  u ywania  zgodnie  zś ż ę ą ż  
obowi zuj cymi przepisami, w szczególno ci zgodnie z ustaw  z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.ą ą ś ą  
Nr 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zm) oraz z przepisami Unii Europejskiej i posiadaj  wymagane dokumenty. ą
8. O wiadczamy, e oferowane produkty lecznicze posiadaj  aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktuś ż ą  
leczniczego, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami obowi zuj cymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. ą ą ą ą
9.  O wiadczamy,  e  powierzymy  podwykonawcom  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  cz ciś ż ęś  
dotycz cej  ................................................./, e  przedmiot  zamówienia  wykonamy  w  ca o ci  bez  udzia uą ż ł ś ł  
podwykonawców/ 
10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
a)
b)
c)
d)

........................................................
Podpis osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy
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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: Aparat do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych

Producent urządzenia: .....................
Oferowany model: .....................

L.p. Wymagane parametry urządzenia Wymagania 
graniczne

Oferowany parametr. Potwierdzić, 
podać zakresy/opisać.

1. Rok produkcji 2011/2012. TAK

2. Możliwość wykonania zabiegu ciągłej żylno – 
żylnej filtracji (CVVH) TAK

3.

Możliwość wykonywania zabiegu 
wysokoobjętościowej ciągłej żylno – żylnej 
hemofiltracji (HV – CVVH). Substytucja 
podawana jednocześnie przed i po hemofiltrze

TAK

4. Możliwość wykonania zabiegu żylno – żylnej 
hemodializy (CVVHD) TAK

5. Możliwość wykonania zabiegu żylno – żylnej 
hemodiafiltracji (CVVHDF) TAK

6. Możliwość wykonania zabiegu powolnej ciągłej 
ultrafiltracji (SCUF) TAK

7. Możliwość wykonania zabiegu plazmaferezy (PF) TAK
8. Możliwość wykonania zabiegu hemoperfuzji (HP) TAK

9. Graficzny kolorowy podgląd istotnych stanów 
pracy urządzenia TAK

10.
Bateria, która w przypadku braku zasilania 
sieciowego, zapewni pracę aparatu przez co 
najmniej 15 min.

TAK

11. Regulowana ultrafiltracja 0 – 100 ml/min. TAK

12. Przepływ płynu substytucyjnego od 10 – 160 
ml/min. TAK

13. Przepływ dializatu od 10 – 70 ml/min. TAK

14.
Dwa indywidualne systemy do podgrzewania 
płynu substytucyjnego i dializatu z możliwością 
wyłączenia w trakcie zabiegu

TAK

15. Możliwość regulacji temperatury w zakresie 
35 – 39 ºC TAK

16. Regulacja przepływu pompy krwi od 10 – 500 
ml/min. TAK

17.

Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i 
szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego 
filtra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany 
całej kasety

TAK
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18.
System bilansujący: cztery niezależne wagi do 
płynów dializacyjnych, substytucyjnych, osocza, 
ultrafiltratu, itp.

TAK

19. Dokładność ważenia – 1 g TAK

20.
Najwyższy stopień ochrony przeciwporażeniowej 
(CF) umożliwiający bezpieczną defibrylację 
pacjenta podczas zabiegu.

TAK

21.
Cztery pompy umożliwiające przepływ krwi, 
płynu dializacyjnego, substytucyjnego, ultrafiltratu 
lub osocza

TAK

22. Moduł cytrynian – wapń TAK

23. Ciągła hemodializa z regionalną antykoagulacją 
cytrynianową (CVVHD CiCa) TAK

24. Detektor przecieku krwi TAK
25. Dwa niezależne detektory powietrza TAK

26. Dwie niezależne pułapki powietrza (za i przed 
hemofiltrem) TAK

27. Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim TAK

28. Instrukcja obsługi w języku polskim 
(wraz z dostawą). TAK

29. Gwarancja min. 24 miesiące TAK

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 
Do oferty należy dołączyć ulotki urządzeń w języku polskim  potwierdzające parametry  
techniczne. 
Oświadczamy ,że urządzenie jest kompletne , fabrycznie nowe i będzie gotowe do pracy po zainstalowaniu  
bez dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

........................... ....................................................................
             data    podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta
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