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WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ MODYFIKACJA SPECYFIKACJI 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w przetargu pn.: 

 

„Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego przez Poznański Ośrodek 

Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu” 

 

 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.), przedstawia treść pytań, 

które wpłynęły od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:  

 

 

Pytanie 1. dot. załącznika nr 1a do OPZ Pkt. V. - 5 

Zamawiający wymaga by oferowany aparat zapewniał możliwość archiwizacji i zapisu obrazów 

na płytach DVD w formacie JPEG, AVI, DICOM. Czy Zamawiający tym samym będzie 

wymagał integracji oferowanego aparatu USG z aplikacjami medycznymi  pracującymi w ZDO 

min. PACS, w celu zachowania obecnej kompatybilności obsługi dokumentacji medycznej 

EDM w zakresie obiegu danych obrazowych DICOM3.0?. Jeśli tak, prosimy informację dot. 

producenta w/w aplikacji oraz czy koszty ewentualnych licencji i prac serwisowych ponosić 

będzie Wykonawca czy Zamawiający. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga integracji oferowanego aparatu USG z aplikacjami 

medycznymi pracującymi w ZDO. Obecnie Zamawiający korzysta z oprogramowania 

PACS firmy Synektik. Koszty ewentualnych licencji i prac serwisowych ponosić będzie 

Wykonawca.  

 

 

Pytanie 2. dot. załącznika nr 1b do OPZ pkt. 33 

Zamawiający wymaga by oferowany aparat zapewniał możliwość archiwizacji i zapisu obrazów 

na napędach typu USB Pendrive w formacie JPEG, AVI, DICOM. Czy Zamawiający tym 

samym będzie wymagał integracji oferowanego aparatu USG z aplikacjami 

medycznymi  pracującymi w ZDO min. PACS, w celu zachowania obecnej kompatybilności 

obsługi dokumentacji medycznej EDM w zakresie obiegu danych obrazowych DICOM3.0?. 

Jeśli tak, prosimy informację dot. producenta w/w aplikacji oraz czy koszty ewentualnych 

licencji i prac serwisowych ponosić będzie Wykonawca czy Zamawiający. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga integracji oferowanego aparatu USG z aplikacjami 

medycznymi pracującymi w ZDO. Obecnie Zamawiający korzysta z oprogramowania 



PACS firmy Synektik. Koszty ewentualnych licencji i prac serwisowych ponosić będzie 

Wykonawca.  

 

Pytanie 3. dot. załącznika nr 1c do OPZ pkt. V. – 5  

Zamawiający wymaga by oferowany aparat zapewniał możliwość archiwizacji i zapisu obrazów 

na płytach DVD w formacie JPEG, AVI, DICOM. Czy Zamawiający tym samym będzie 

wymagał integracji oferowanego aparatu USG z aplikacjami medycznymi  pracującymi w ZDO 

min. PACS, w celu zachowania obecnej kompatybilności obsługi dokumentacji medycznej 

EDM w zakresie obiegu danych obrazowych DICOM3.0?. Jeśli tak, prosimy informację dot. 

producenta w/w aplikacji oraz czy koszty ewentualnych licencji i prac serwisowych ponosić 

będzie Wykonawca czy Zamawiający. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga integracji oferowanego aparatu USG z aplikacjami 

medycznymi pracującymi w ZDO. Obecnie Zamawiający korzysta z oprogramowania 

PACS firmy Synektik. Koszty ewentualnych licencji i prac serwisowych ponosić będzie 

Wykonawca.  

 

Pytanie 4. dot. załącznika nr 1d do OPZ pkt. 33 

Zamawiający wymaga by oferowany aparat zapewniał możliwość archiwizacji i zapisu obrazów 

na napędach typu USB Pendrive w formacie JPEG, AVI, DICOM. Czy Zamawiający tym 

samym będzie wymagał integracji oferowanego aparatu USG z aplikacjami 

medycznymi  pracującymi w ZDO min. PACS, w celu zachowania obecnej kompatybilności 

obsługi dokumentacji medycznej EDM w zakresie obiegu danych obrazowych DICOM3.0?. 

Jeśli tak, prosimy informację dot. producenta w/w aplikacji oraz czy koszty ewentualnych 

licencji i prac serwisowych ponosić będzie Wykonawca czy Zamawiający. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga integracji oferowanego aparatu USG z aplikacjami 

medycznymi pracującymi w ZDO. Obecnie Zamawiający korzysta z oprogramowania 

PACS firmy Synektik. Koszty ewentualnych licencji i prac serwisowych ponosić będzie 

Wykonawca.  

 

Pytanie 5. dot. załącznika nr 1e do OPZ pkt. 33 

Zamawiający wymaga by oferowany aparat zapewniał możliwość archiwizacji i zapisu obrazów 

na napędach typu USB Pendrive w formacie JPEG, AVI, DICOM. Czy Zamawiający tym 

samym będzie wymagał integracji oferowanego aparatu USG z aplikacjami 

medycznymi  pracującymi w ZDO min. PACS, w celu zachowania obecnej kompatybilności 

obsługi dokumentacji medycznej EDM w zakresie obiegu danych obrazowych DICOM3.0?. 

Jeśli tak, prosimy informację dot. producenta w/w aplikacji oraz czy koszty ewentualnych 

licencji i prac serwisowych ponosić będzie Wykonawca czy Zamawiający. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga integracji oferowanego aparatu USG z aplikacjami 

medycznymi pracującymi w ZDO. Obecnie Zamawiający korzysta z oprogramowania 

PACS firmy Synektik. Koszty ewentualnych licencji i prac serwisowych ponosić będzie 

Wykonawca.  

 

Pytanie 6. dot. załącznika nr 1f do OPZ pkt. 33 

Zamawiający wymaga by oferowany aparat zapewniał możliwość archiwizacji i zapisu obrazów 

na napędach typu USB Pendrive w formacie JPEG, AVI, DICOM. Czy Zamawiający tym 

samym będzie wymagał integracji oferowanego aparatu USG z aplikacjami 

medycznymi  pracującymi w ZDO min. PACS, w celu zachowania obecnej kompatybilności 

obsługi dokumentacji medycznej EDM w zakresie obiegu danych obrazowych DICOM3.0?. 



Jeśli tak, prosimy informację dot. producenta w/w aplikacji oraz czy koszty ewentualnych 

licencji i prac serwisowych ponosić będzie Wykonawca czy Zamawiający. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga integracji oferowanego aparatu USG z aplikacjami 

medycznymi pracującymi w ZDO. Obecnie Zamawiający korzysta z oprogramowania 

PACS firmy Synektik. Koszty ewentualnych licencji i prac serwisowych ponosić będzie 

Wykonawca.  

 

Pytanie 7. dot. cz. 8 zamówienia  

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postepowaniu mobilne urządzenie do dezynfekcji na 

kołach, o nieznacznie większych wymiarach dł. 520mm x szer. 300mm x wys. 450 mm i wadze 

23kg, wyposażone w rączkę holowniczą oraz rączkę transportową? Urządzenie jest 

wyposażone w dotykowy panel sterujący. Z poziomu dotykowego wyświetlacza, użytkownik 

wybiera opóźnienie startu, tryb dezynfekcji i kubaturę. Po zakończonym procesie dezynfekcji 

urządzenie automatycznie tworzy raport. Urządzenie posiada atest NIZP-PZH oraz zostało 

przebadane pod kątem skuteczności biobójczej metodą zamgławiania zgodnie z normą PN-

EN 17 272. Prosimy o dopuszczenie.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do udziału urządzenia o wymiarach 

zaproponowanych przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 8. dot. cz. 8 zamówienia  

Czy Zamawiający w ramach wykazu zdolności technicznych wyrazi zgodę na wykazanie 

dwóch dostaw, zamiast jednej, wykonanej w odstępie nie więcej niż miesiąca, do tego samego 

Odbiorcy, o wymaganej dla tego pakietu wartości? Częściej realizujemy dostawy innych 

rodzajów specjalistycznego sprzętu medycznego, o dużo większym stopniu zaawansowania 

obsługi serwisowej.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmiany warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie cz. 8 zaproponowanej przez Wykonawcę. W związku z czym 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ jak opisano poniżej. 

 

Pytanie 9. dot. cz. 8 zamówienia 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podzielenie części nr 8 na oddzielne pozycje zawierające 

jeden model urządzeń. Podział taki zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi 

złożenie ofert większej liczbie Wykonawców. 

Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości zmiany podziału zamówienia na danym 

etapie postępowania, w związku z czym Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie 

podziału zaproponowanego przez Wykonawcę. 

 

 

 

Ponadto, Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 Pzp dokonuje modyfikacji treści SWZ 

w zakresie: 

 

 

1) Rozdz. 3 Opis przedmiotu zamówienia pkt 1 lit. h) w następujący sposób: 

 

Było: 

h) Część 8: dostawa aparatu do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 150 m3 (1 

szt.), bezobsługowego sprzętu do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę (2 szt.), ręcznego 



sprzętu do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę (2 szt.), aparatu do dekontaminacji 

pomieszczeń o kubaturze min. 100 m3 (3 szt.); 

 

Jest: 

h) Część 8: dostawa aparatu do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 150 m3 (2 

szt.), bezobsługowego sprzętu do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę (2 szt.), ręcznego 

sprzętu do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę (2 szt.), aparatu do dekontaminacji 

pomieszczeń o kubaturze min. 100 m3 (3 szt.); 

 

 

2) Rozdz. 4 Przedmiotowe środki dowodowe pkt 2 w następujący sposób: 

 

Było:  

2.Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków 

dowodowych:  

 

a) dokumenty, dopuszczające wprowadzenie do obrotu i używania przedmiotu zamówienia 

przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami tj: 

certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami UE lub równorzędne, 

b) dokumenty materiały informacyjne dot. oferowanego sprzętu (katalogi, ulotki, prospekty) 

potwierdzające spełnienie parametrów technicznych wymaganych i oferowanych zgodnie 

z opisem w formularzu ofertowym. 

 

Jest: 

2.Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków 

dowodowych:  

 

a) dokumenty materiały informacyjne dot. oferowanego sprzętu (katalogi, ulotki, 

prospekty) potwierdzające spełnienie parametrów technicznych wymaganych i 

oferowanych zgodnie z opisem w formularzu ofertowym. 

 

 

3) Rozdz. 7 Warunki udziału w postępowaniu ust. 1 pkt 4 lit. h) w następujący 

sposób: 

 

Było:  

h) Część 8: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę urządzeń służących do 

sterylizacji lub dezynfekcji o wartości minimum 50.000,00 zł brutto - która została wykonana 

w sposób należyty; 

 

Jest: 

h) Część 8: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie dostawy urządzeń służących do 

sterylizacji lub dezynfekcji o wartości minimum 25.000,00 zł brutto każda- które zostały 

wykonane w sposób należyty; 



 

4) Rozdz. 14 Termin związania ofertą pkt 1 w następujący sposób: 

 

Było:  

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 2 sierpnia 

2022 r., tj. przez 90 dni, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w 

którym upływa termin składania ofert. 

 

Jest:  

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 6 sierpnia 

2022 r., tj. przez 90 dni, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w 

którym upływa termin składania ofert. 

 

 

5) Rodz. 16 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 1 i 2 w następujący 

sposób:  

 

Było: 

1. Ofertę należy złożyć miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal do dnia 5 maja 2022 r. do godz. 10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert w dniu 5 

maja 2022 r. o godz. 11:00. 

 

Jest: 

1. Ofertę należy złożyć miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal do dnia 9 maja 2022 r. do godz. 10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert w dniu 9 

maja 2022 r. o godz. 11:00. 

 

 

6) Zał. nr 1b do formularza ofertowego w następujący sposób: 

 

Było: 

OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, 

WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH 

OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, 

WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH 

Parametr 

wymagany 

Parametr 

oceniany w 

ramach 

kryteriów 

oceny 

 

3 

Ilość kryształów w głowicy  min 192 Tak 90° – 0 pkt 

> 90°  – 5 

pkt 

 

 

 

Jest: 

OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, 



WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH 

OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, 

WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH 

Parametr 

wymagany 

Parametr 

oceniany w 

ramach 

kryteriów 

oceny 

3 

Ilość kryształów w głowicy  min 192 Tak 192 – 0 pkt 

>192  – 5 

pkt 

 

 

7) Zał. nr 1h do formularza ofertowego w następujący sposób: 

 

Było: 

 

 OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW 

TECHNICZNYCH, 

WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH 

Wymagany parametr Parametry 

oferowane - 

należy 

potwierdzić 

spełnienie 

warunków 

wymaganych 

oraz podać 

zakresy 

oferowane  i 

opisać 

1. Aparat do dekontaminacji pomieszczeń -  1 SZT. 

 

…. 

 

ZESTAWIENIE PAKIETU: 

1 Aparat do dekontaminacji pomieszczeń -  1 SZT. 

2 Sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę (bezobsługowy)  – 2 szt 

3 Sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę (ręczny) – 2 szt 

4 Aparat do dekontaminacji pomieszczeń - 3 szt. 

 

Jest: 

 



 OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW 

TECHNICZNYCH, 

WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH 

Wymagany parametr Parametry 

oferowane - 

należy 

potwierdzić 

spełnienie 

warunków 

wymaganych 

oraz podać 

zakresy 

oferowane  i 

opisać 

1. Aparat do dekontaminacji pomieszczeń - 2 SZT. 

 

…. 

 

ZESTAWIENIE PAKIETU: 

1 Aparat do dekontaminacji pomieszczeń -  2 SZT. 

2 Sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę (bezobsługowy)  – 2 szt 

3 Sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę (ręczny) – 2 szt 

4 Aparat do dekontaminacji pomieszczeń - 3 szt. 

 

 

8) Załącznika nr 2 do SWZ Formularza ofertowego w następujący sposób: 

 

Było: 

8) Część 8: dostawa aparatu do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 150 
m3 (1 szt.), bezobsługowego sprzętu do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę (2 
szt.), ręcznego sprzętu do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę (2 szt.), aparatu 
do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 100 m3 (3 szt.): 

 
a) Aparat do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 150 m3 

Cena jednostkowa netto: ………………………………….. (słownie: 

……………………………. ) 

Stawka VAT: ……….... % (słownie: ………………………………..) 

Cena jednostkowa brutto: ………….…...….. (słownie: ……………………………...) 

 

b) Bezobsługowy sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę 

Cena jednostkowa netto: ………………………………….. (słownie: 

……………………………. ) 

Stawka VAT: ……….... % (słownie: ………………………………..) 

Cena jednostkowa brutto: ………….…...….. (słownie: ……………………………...) 

 

c) Ręczny sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę 

Cena jednostkowa netto: ………………………………….. (słownie: 

……………………………. ) 



Stawka VAT: ……….... % (słownie: ………………………………..) 

Cena jednostkowa brutto: ………….…...….. (słownie: ……………………………...) 

 

d) Aparat do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 100 m3 

Cena jednostkowa netto: ………………………………….. (słownie: 

……………………………. ) 

Stawka VAT: ……….... % (słownie: ………………………………..) 

Cena jednostkowa brutto: ………….…...….. (słownie: ……………………………...) 

 

Cena łączna brutto za 1 szt. aparatu do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 

150 m3, 2 szt. bezobsługowego sprzętu do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę, 

2 szt. ręcznego sprzętu do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę oraz 3 szt. 

aparatu do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 100 m3: ………….…...….. 

(słownie: ……………………………...) 

 

Jest: 

 

8) Część 8: dostawa aparatu do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 150 
m3 (2 szt.), bezobsługowego sprzętu do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę (2 
szt.), ręcznego sprzętu do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę (2 szt.), aparatu 
do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 100 m3 (3 szt.): 

 
a) Aparat do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 150 m3 

Cena jednostkowa netto: ………………………………….. (słownie: 

……………………………. ) 

Stawka VAT: ……….... % (słownie: ………………………………..) 

Cena jednostkowa brutto: ………….…...….. (słownie: ……………………………...) 

 

b) Bezobsługowy sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę 

Cena jednostkowa netto: ………………………………….. (słownie: 

……………………………. ) 

Stawka VAT: ……….... % (słownie: ………………………………..) 

Cena jednostkowa brutto: ………….…...….. (słownie: ……………………………...) 

 

c) Ręczny sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę 

Cena jednostkowa netto: ………………………………….. (słownie: 

……………………………. ) 

Stawka VAT: ……….... % (słownie: ………………………………..) 

Cena jednostkowa brutto: ………….…...….. (słownie: ……………………………...) 

 

d) Aparat do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 100 m3 

Cena jednostkowa netto: ………………………………….. (słownie: 

……………………………. ) 

Stawka VAT: ……….... % (słownie: ………………………………..) 

Cena jednostkowa brutto: ………….…...….. (słownie: ……………………………...) 

 

Cena łączna brutto za 2 szt. aparatu do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 

150 m3, 2 szt. bezobsługowego sprzętu do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę, 

2 szt. ręcznego sprzętu do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę oraz 3 szt. 



aparatu do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 100 m3: ………….…...….. 

(słownie: ……………………………...) 

 

9) Zał. nr 6 do SWZ wzoru umowy § 1 ust. 1 lit. h) w następujący sposób: 

 

Było: 

h) Część 8: dostawa aparatu do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 150 m3 (1 szt.), 

bezobsługowego sprzętu do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę (2 szt.), ręcznego 

sprzętu do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę (2 szt.), aparatu do dekontaminacji 

pomieszczeń o kubaturze min. 100 m3 (3 szt.); 

 

Jest:  

h) Część 8: dostawa aparatu do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 150 m3 (2 szt.), 

bezobsługowego sprzętu do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę (2 szt.), ręcznego 

sprzętu do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę (2 szt.), aparatu do dekontaminacji 

pomieszczeń o kubaturze min. 100 m3 (3 szt.); 

 

 

10) Zał. nr 6 do SWZ wzoru umowy § 4 ust. 1 pkt 8 i 9 w następujący sposób: 

 

Było: 

8) Część 8: 
a) Aparat do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 150 m3 

Cena jednostkowa netto: ………………………………….. (słownie: ………………………. ) 

Stawka VAT: ……….... % (słownie: ………………………………..) 

Cena jednostkowa brutto: ………….…...….. (słownie: ……………………………...) 

 

b) Bezobsługowy sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę 

Cena jednostkowa netto: ………………………………….. (słownie: …………………………….  

Stawka VAT: ……….... % (słownie: ………………………………..) 

Cena jednostkowa brutto: ………….…...….. (słownie: ……………………………...) 

Cena brutto za 2 szt. sprzętu: ………….…...….. (słownie: ……………………………...) 

 

c) Aparat do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 100 m3 

Cena jednostkowa netto: ………………………………….. (słownie: …………………………. ) 

Stawka VAT: ……….... % (słownie: ………………………………..) 

Cena jednostkowa brutto: ………….…...….. (słownie: ……………………………...) 

Cena brutto za 3 szt. aparatu: ………….…...….. (słownie: ……………………………...) 

 

9) Część 9:  

Cena jednostkowa netto: ………………………………….. (słownie: …………………………. ) 

Stawka VAT: ……….... % (słownie: ………………………………..) 

Cena jednostkowa brutto: ………….…...….. (słownie: ……………………………...) 

Cena brutto za 3 szt. aparatu EKG: ………….…...….. (słownie: ……………………………...) 

 

Jest: 

 

8)  Część 8: 

 



a) Aparat do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 150 m3 

Cena jednostkowa netto: ………………………………….. (słownie: 

……………………………. ) 

Stawka VAT: ……….... % (słownie: ………………………………..) 

Cena jednostkowa brutto: ………….…...….. (słownie: ……………………………...) 

 

b) Bezobsługowy sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę 

Cena jednostkowa netto: ………………………………….. (słownie: 

……………………………. ) 

Stawka VAT: ……….... % (słownie: ………………………………..) 

Cena jednostkowa brutto: ………….…...….. (słownie: ……………………………...) 

 

c) Ręczny sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę 

Cena jednostkowa netto: ………………………………….. (słownie: 

……………………………. ) 

Stawka VAT: ……….... % (słownie: ………………………………..) 

Cena jednostkowa brutto: ………….…...….. (słownie: ……………………………...) 

 

d) Aparat do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 100 m3 

Cena jednostkowa netto: ………………………………….. (słownie: 

……………………………. ) 

Stawka VAT: ……….... % (słownie: ………………………………..) 

Cena jednostkowa brutto: ………….…...….. (słownie: ……………………………...) 

 

Cena łączna brutto za 2 szt. aparatu do dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 150 

m3, 2 szt. bezobsługowego sprzętu do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę, 2 szt. 

ręcznego sprzętu do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę oraz 3 szt. aparatu do 

dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze min. 100 m3: ………….…...….. (słownie: 

……………………………...) 

 

9) Część 9: 

 

a) Aparat EKG z oprogramowaniem 

Cena jednostkowa netto: ………………………………….. (słownie: 

……………………………. ) 

Stawka VAT: ……….... % (słownie: ………………………………..) 

Cena jednostkowa brutto: ………….…...….. (słownie: ……………………………...)

  

b) Aparat EKG z oprogramowaniem i spirometrem 

Cena jednostkowa netto: ………………………………….. (słownie: 

……………………………. ) 

Stawka VAT: ……….... % (słownie: ………………………………..) 

Cena jednostkowa brutto: ………….…...….. (słownie: ……………………………...)

  

 

Cena łączna brutto za 3 szt. aparatu EKG: ………….…...….. (słownie: 

……………………...) 

 

 

 



W pozostałym zakresie SWZ wraz z załącznikami pozostają bez zmian. 


