
Załącznik nr 2 do SIWZ

L.p. Nazwa aparatu, typ Producent Ilość 
urządzeń

Liczba 
przeglądów 
w okresie 18 

miesięcy

Cena jednostkowa 
netto za wykonanie 

czynności 
przeglądowo-

konserwujących¹

Wartość netto za 
wykonanie czynności 

przeglądowo-
konserwujących2

VAT                      
(%)

Wartość brutto za 
wykonanie czynności 

przeglądowo-
konserwujących3

1 Inkubator Ameda Ameda 1 2

2 Zestaw do wspomagania 
oddechu (System CPAP)

Fisher & 
Paykel 1 2

upełnomocnionej prawnie/
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-
konserwujących dotyczących jednego urządzenia.
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich 
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich 
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.

4. Oferowany okres gwarancji po naprawie (co najmniej 6 miesięcy) wynosi: ……………………..
3. Czas reakcji do ………………………… godzin.

…………………………………………….. …………………………………………….
     / miejscowość, data / /podpis Wykonawcy lub osoby  

Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli 
bezpieczeństwa użytkowania.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub 
naprawy.
1.       W przypadku konieczności wykonania napraw wykraczających poza zakres konserwacji ww. sprzętu,  jeżeli Zamawiający 
zleci nam wykonanie naprawy, zobowiązujemy się do jej realizacji w cenie  ..................... zł  netto (słownie: 
....................................................................) za roboczogodzinę, plus podatek VAT 23 %, co stanowi cenę  ............................. zł 
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
2.     Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw 
w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.

Formularz cenowy
w przedmiocie:

USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 1

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM  (cena oferty)

Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych 
lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę 
wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych 
czynności, wyniki czynności, uwagi oraz termin następnej konserwacji – przeglądu.



Załącznik nr 2 do SIWZ

L.p. Nazwa aparatu, typ Producent Ilość 
urządzeń

Liczba 
przeglądów 
w okresie 18 

miesięcy

Cena jednostkowa 
netto za wykonanie 

czynności 
przeglądowo-

konserwujących¹

Wartość netto za 
wykonanie czynności 

przeglądowo-
konserwujących2

VAT                      
(%)

Wartość brutto za 
wykonanie czynności 

przeglądowo-
konserwujących3

1 Aparat do termoterapii 
THERMASPEC Medispec 1 2

Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych 
lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę 
wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych 
czynności, wyniki czynności, uwagi oraz termin następnej konserwacji – przeglądu.

3. Czas reakcji do ………………………… godzin.

Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli 
bezpieczeństwa użytkowania.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.

4. Oferowany okres gwarancji po naprawie (co najmniej 6 miesięcy) wynosi: ……………………..

¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-
konserwujących dotyczących jednego urządzenia.
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich 
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich 
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.

Pakiet nr 2

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM  (cena oferty)

W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub 
naprawy.
1.       W przypadku konieczności wykonania napraw wykraczających poza zakres konserwacji ww. sprzętu,  jeżeli Zamawiający 
zleci nam wykonanie naprawy, zobowiązujemy się do jej realizacji w cenie  ..................... zł  netto (słownie: 
....................................................................) za roboczogodzinę, plus podatek VAT 23 %, co stanowi cenę  ............................. zł 
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
2.     Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw 
w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.

Formularz cenowy
w przedmiocie:

USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

…………………………………………….. …………………………………………….
     / miejscowość, data / /podpis Wykonawcy lub osoby  

upełnomocnionej prawnie/



Załącznik nr 2 do SIWZ

L.p. Ilość 
urządzeń

Liczba 
przeglądów 
w okresie 18 

miesięcy

Cena jednostkowa 
netto za wykonanie 

czynności 
przeglądowo-

konserwujących¹

Wartość netto za 
wykonanie czynności 

przeglądowo-
konserwujących2

VAT                      
(%)

Wartość brutto za 
wykonanie czynności 

przeglądowo-
konserwujących3

1 1 2

2 1 2

3 1 2

4 2 2

6 1 2

Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych 
lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę 
wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych 
czynności, wyniki czynności, uwagi oraz termin następnej konserwacji – przeglądu.
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli 
bezpieczeństwa użytkowania.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub 
naprawy.
1.       W przypadku konieczności wykonania napraw wykraczających poza zakres konserwacji ww. sprzętu,  jeżeli Zamawiający 
zleci nam wykonanie naprawy, zobowiązujemy się do jej realizacji w cenie  ..................... zł  netto (słownie: 
....................................................................) za roboczogodzinę, plus podatek VAT 23 %, co stanowi cenę  ............................. zł 
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.

3. Czas reakcji do ………………………… godzin.

Zgrzewarki do folii

Stanowisko do pakowania pakietów do 
sterylizacji HM 750

Formularz cenowy
w przedmiocie:

USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 3

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM  (cena oferty)

Zakres czynności konserwacyjnych:

Nazwa aparatu, typ

Sterylizator SPW-65

Sterylizator Heraeus

Sterylizator SP-65G

upełnomocnionej prawnie/
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-
konserwujących dotyczących jednego urządzenia.
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich 
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich 
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.

2.     Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw 
w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.

4. Oferowany okres gwarancji po naprawie (co najmniej 6 miesięcy) wynosi: ……………………..

…………………………………………….. …………………………………………….
     / miejscowość, data / /podpis Wykonawcy lub osoby  



Załącznik nr 2 do SIWZ

L.p. Ilość 
urządzeń

Liczba 
przeglądów 
w okresie 18 

miesięcy

Cena jednostkowa 
netto za wykonanie 

czynności 
przeglądowo-

konserwujących¹

Wartość netto za 
wykonanie czynności 

przeglądowo-
konserwujących2

VAT                      
(%)

Wartość brutto za 
wykonanie czynności 

przeglądowo-
konserwujących3

1 28 2

2 13 2

3 40 2

4 92 2

5 198 2

6 42 2

7 1 2

8 17 2

9 33 2

10 69 2

11 55 2

12 16 2

13 39 2

Videolaryngoskop MCGRAFT seria 5

Dozowniki tlenowe

Reduktory tlenowe

Regulatory tlenu

Regulatory próżni

Przyrządy ssące elektryczne

Przyrządy ssące próżniowe

Inhalatory

Formularz cenowy
w przedmiocie:

USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 4

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM  (cena oferty)

Zakres czynności konserwacyjnych:

Aparaty do mierzenia ciśnienia

Lampy bakteriobójcze

Laryngoskopy

Nazwa aparatu, typ

Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych 
lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę 
wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych 
czynności, wyniki czynności, uwagi oraz termin następnej konserwacji – przeglądu.

Wózek inwalidzki

Wózek do przewożenia chorych

Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli 
bezpieczeństwa użytkowania.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub 
naprawy.
1.       W przypadku konieczności wykonania napraw wykraczających poza zakres konserwacji ww. sprzętu,  jeżeli Zamawiający 
zleci nam wykonanie naprawy, zobowiązujemy się do jej realizacji w cenie  ..................... zł  netto (słownie: 
....................................................................) za roboczogodzinę, plus podatek VAT 23 %, co stanowi cenę  ............................. zł 
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.



Załącznik nr 2 do SIWZ

2.     Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw 
w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.

4. Oferowany okres gwarancji po naprawie (co najmniej 6 miesięcy) wynosi: ……………………..

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

3. Czas reakcji do ………………………… godzin.

     / miejscowość, data / /podpis Wykonawcy lub osoby  
upełnomocnionej prawnie/

¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-
konserwujących dotyczących jednego urządzenia.
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich 
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich 
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.



Załącznik nr 2 do SIWZ

L.p. Nazwa aparatu, typ Producent Ilość 
urządzeń

Liczba 
przeglądów 
w okresie 18 

miesięcy

Cena jednostkowa 
netto za wykonanie 

czynności 
przeglądowo-

konserwujących¹

Wartość netto za 
wykonanie czynności 

przeglądowo-
konserwujących2

VAT                      
(%)

Wartość brutto za 
wykonanie czynności 

przeglądowo-
konserwujących3

1 Ultrasonograf HDI 4000 Philips 1 2

2 Ultrasonograf HD 11XE Philips 1 2

3 Ultrasonograf SSD Alpha5 Aloka 1 2

4 Ultrasonograf SSD-3500SX Aloka 1 1

5 Ultrasonograf DUS60 Edan 
Instruments 1 2

6 Ultrasonograf Sonoscape 1 2

7 Ultrasonograf HI Vision 
Preirus Hitachi 1 2

8 Ultrasonograf ACUSON X300 Siemens 1 2

Formularz cenowy
w przedmiocie:

USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 5

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM  (cena oferty)

Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych 
lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę 
wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych 
czynności, wyniki czynności, uwagi oraz termin następnej konserwacji – przeglądu.
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli 
bezpieczeństwa użytkowania.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub 
naprawy.
1.       W przypadku konieczności wykonania napraw wykraczających poza zakres konserwacji ww. sprzętu,  jeżeli Zamawiający 
zleci nam wykonanie naprawy, zobowiązujemy się do jej realizacji w cenie  ..................... zł  netto (słownie: 
....................................................................) za roboczogodzinę, plus podatek VAT 23 %, co stanowi cenę  ............................. zł 
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
2.     Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw 
w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.

4. Oferowany okres gwarancji po naprawie (co najmniej 6 miesięcy) wynosi: ……………………..
3. Czas reakcji do ………………………… godzin.

…………………………………………….. …………………………………………….
     / miejscowość, data / /podpis Wykonawcy lub osoby  

upełnomocnionej prawnie/



Załącznik nr 2 do SIWZ
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-
konserwujących dotyczących jednego urządzenia.
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich 
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich 
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
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L.p. Nazwa aparatu, typ Producent Ilość 
urządzeń

Liczba 
przeglądów 
w okresie 18 

miesięcy

Cena jednostkowa 
netto za wykonanie 

czynności 
przeglądowo-

konserwujących¹

Wartość netto za 
wykonanie czynności 

przeglądowo-
konserwujących2

VAT                      
(%)

Wartość brutto za 
wykonanie czynności 

przeglądowo-
konserwujących3

1 Echokardiograf 
Sonos 7500 Philips 1 2

2 Echokardiograf Imagic 
Maestro

Kontron 
Medical 1 2

3 Echokardiograf VIVID S5
GE 

Medical 
Systems

1 2

Formularz cenowy
w przedmiocie:

USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 6

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM  (cena oferty)

Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych 
lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę 
wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych 
czynności, wyniki czynności, uwagi oraz termin następnej konserwacji – przeglądu.
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli 
bezpieczeństwa użytkowania.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub 
naprawy.
1.       W przypadku konieczności wykonania napraw wykraczających poza zakres konserwacji ww. sprzętu,  jeżeli Zamawiający 
zleci nam wykonanie naprawy, zobowiązujemy się do jej realizacji w cenie  ..................... zł  netto (słownie: 
....................................................................) za roboczogodzinę, plus podatek VAT 23 %, co stanowi cenę  ............................. zł 
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
2.     Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw 
w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.

4. Oferowany okres gwarancji po naprawie (co najmniej 6 miesięcy) wynosi: ……………………..

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

3. Czas reakcji do ………………………… godzin.

     / miejscowość, data / /podpis Wykonawcy lub osoby  
upełnomocnionej prawnie/

¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-
konserwujących dotyczących jednego urządzenia.
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich 
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich 
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.



Załącznik nr 2 do SIWZ

L.p. Nazwa aparatu, typ Producent Ilość 
urządzeń

Liczba 
przeglądów 
w okresie 18 

miesięcy

Cena jednostkowa 
netto za wykonanie 

czynności 
przeglądowo-

konserwujących¹

Wartość netto za 
wykonanie czynności 

przeglądowo-
konserwujących2

VAT                      
(%)

Wartość brutto za 
wykonanie czynności 

przeglądowo-
konserwujących3

1 Lampy operacyjne Famed 
Łódź 16 2

2 Lampy operacyjne Dr Mach 2 2

3 Lampy zabiegowe 9 2

4 Lampa dermatologiczna                
Wooda 2 2

Formularz cenowy
w przedmiocie:

USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 7

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM  (cena oferty)

Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych 
lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę 
wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych 
czynności, wyniki czynności, uwagi oraz termin następnej konserwacji – przeglądu.
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli 
bezpieczeństwa użytkowania.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub 
naprawy.
1.       W przypadku konieczności wykonania napraw wykraczających poza zakres konserwacji ww. sprzętu,  jeżeli Zamawiający 
zleci nam wykonanie naprawy, zobowiązujemy się do jej realizacji w cenie  ..................... zł  netto (słownie: 
....................................................................) za roboczogodzinę, plus podatek VAT 23 %, co stanowi cenę  ............................. zł 
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
2.     Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw 
w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.

4. Oferowany okres gwarancji po naprawie (co najmniej 6 miesięcy) wynosi: ……………………..

…………………………………………….. …………………………………………….
     / miejscowość, data / /podpis Wykonawcy lub osoby  

3. Czas reakcji do ………………………… godzin.

upełnomocnionej prawnie/
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-
konserwujących dotyczących jednego urządzenia.
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich 
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich 
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.



Załącznik nr 2 do SIWZ

L.p. Nazwa aparatu, typ Producent Ilość 
urządzeń

Liczba 
przeglądów 
w okresie 18 

miesięcy

Cena jednostkowa 
netto za wykonanie 

czynności 
przeglądowo-

konserwujących¹

Wartość netto za 
wykonanie czynności 

przeglądowo-
konserwujących2

VAT                      
(%)

Wartość brutto za 
wykonanie czynności 

przeglądowo-
konserwujących3

1 Lampa do fototerapii Bilitron 
2006 1 2

2 Lampa do fototerapii Bilibed NZ 
Techno 3 2

3 Lampa do fototerapii neoBlue Natus 
Medical 8 2

4 Lampa do fototerapii 2660 1 2

5 Lampa do fototerapii PTL68 1 2

Formularz cenowy
w przedmiocie:

USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 8

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM  (cena oferty)

Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych 
lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę 
wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych 
czynności, wyniki czynności, uwagi oraz termin następnej konserwacji – przeglądu.
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli 
bezpieczeństwa użytkowania.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub 
naprawy.
1.       W przypadku konieczności wykonania napraw wykraczających poza zakres konserwacji ww. sprzętu,  jeżeli Zamawiający 
zleci nam wykonanie naprawy, zobowiązujemy się do jej realizacji w cenie  ..................... zł  netto (słownie: 
....................................................................) za roboczogodzinę, plus podatek VAT 23 %, co stanowi cenę  ............................. zł 
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
2.     Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw 
w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.

4. Oferowany okres gwarancji po naprawie (co najmniej 6 miesięcy) wynosi: ……………………..
3. Czas reakcji do ………………………… godzin.

…………………………………………….. …………………………………………….
     / miejscowość, data / /podpis Wykonawcy lub osoby  

upełnomocnionej prawnie/
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-
konserwujących dotyczących jednego urządzenia.
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich 
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich 
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.



Załącznik nr 2 do SIWZ

L.p. Nazwa aparatu, typ Producent Ilość 
urządzeń

Liczba 
przeglądów 
w okresie 18 

miesięcy

Cena jednostkowa 
netto za wykonanie 

czynności 
przeglądowo-

konserwujących¹

Wartość netto za 
wykonanie czynności 

przeglądowo-
konserwujących2

VAT                      
(%)

Wartość brutto za 
wykonanie czynności 

przeglądowo-
konserwujących3

1 Fotel ginekologiczny ARCO Schmitz 4 2

2 Fotel ginekologiczny
FG-04 ERATO

Famed 
Żywiec 1 2

3 Fotel okulistyczno – 
laryngologiczny 1 2

4 Fotel stomatologiczny 1 2

5 Krzesło kardiologiczne Stair 
Pro 6252 Stryker 1 2

3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich 
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.

2.     Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw 
w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.

4. Oferowany okres gwarancji po naprawie (co najmniej 6 miesięcy) wynosi: ……………………..

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

3. Czas reakcji do ………………………… godzin.

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM  (cena oferty)

Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych 
lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę 
wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych 
czynności, wyniki czynności, uwagi oraz termin następnej konserwacji – przeglądu.
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli 
bezpieczeństwa użytkowania.

Formularz cenowy
w przedmiocie:

USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 9

W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub 
naprawy.
1.       W przypadku konieczności wykonania napraw wykraczających poza zakres konserwacji ww. sprzętu,  jeżeli Zamawiający 
zleci nam wykonanie naprawy, zobowiązujemy się do jej realizacji w cenie  ..................... zł  netto (słownie: 
....................................................................) za roboczogodzinę, plus podatek VAT 23 %, co stanowi cenę  ............................. zł 
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.

     / miejscowość, data / /podpis Wykonawcy lub osoby  
upełnomocnionej prawnie/

¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-
konserwujących dotyczących jednego urządzenia.
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich 
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.



Załącznik nr 2 do SIWZ

L.p. Ilość 
urządzeń

Liczba 
przeglądów 
w okresie 18 

miesięcy

Cena jednostkowa 
netto za wykonanie 

czynności 
przeglądowo-

konserwujących¹

Wartość netto za 
wykonanie czynności 

przeglądowo-
konserwujących2

VAT                      
(%)

Wartość brutto za 
wykonanie czynności 

przeglądowo-
konserwujących3

1 3 2

2 1 2

3 9 2

4 2 2

5 2 2

6 1 2

7 1 2

8 1 2

9 4 2

10 1 2

11 1 2Aparat do ćwiczeń konwengercji

Formularz cenowy
w przedmiocie:

USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 10

1.       W przypadku konieczności wykonania napraw wykraczających poza zakres konserwacji ww. sprzętu,  jeżeli Zamawiający 
zleci nam wykonanie naprawy, zobowiązujemy się do jej realizacji w cenie  ..................... zł  netto (słownie: 
....................................................................) za roboczogodzinę, plus podatek VAT 23 %, co stanowi cenę  ............................. zł 
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM  (cena oferty)

Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych 
lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę 
wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych 
czynności, wyniki czynności, uwagi oraz termin następnej konserwacji – przeglądu.
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli 
bezpieczeństwa użytkowania.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub 
naprawy.

Nazwa aparatu, typ

Lampa szczelinowa

Koordynator

Oftalmoskop

Lupa binookularowa

Polomierz

Synoptofor

Autorefraktometr Speedy

Lupa Gullstranda

Tonometr

System lornetkowy



Załącznik nr 2 do SIWZ

     / miejscowość, data / /podpis Wykonawcy lub osoby  
upełnomocnionej prawnie/

¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-
konserwujących dotyczących jednego urządzenia.
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich 
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich 
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.

2.     Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw 
w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.

4. Oferowany okres gwarancji po naprawie (co najmniej 6 miesięcy) wynosi: ……………………..

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

3. Czas reakcji do ………………………… godzin.



Załącznik nr 2 do SIWZ

L.p. Nazwa aparatu, typ Producent Ilość 
urządzeń

Liczba 
przeglądów 
w okresie 18 

miesięcy

Cena jednostkowa 
netto za wykonanie 

czynności 
przeglądowo-

konserwujących¹

Wartość netto za 
wykonanie czynności 

przeglądowo-
konserwujących2

VAT                      
(%)

Wartość brutto za 
wykonanie czynności 

przeglądowo-
konserwujących3

1 Unit stomatologiczny CX-
9000 z fotelem

Coore 
Deep 1 2

2 Unit stomatologiczny 
operacyjny ADU12DCE

Aseptico 
USA 1 2

3 Lampa polimeryzacyjna 1 2

Formularz cenowy
w przedmiocie:

USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 11

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM  (cena oferty)

Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych 
lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę 
wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych 
czynności, wyniki czynności, uwagi oraz termin następnej konserwacji – przeglądu.
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli 
bezpieczeństwa użytkowania.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub 
naprawy.
1.       W przypadku konieczności wykonania napraw wykraczających poza zakres konserwacji ww. sprzętu,  jeżeli Zamawiający 
zleci nam wykonanie naprawy, zobowiązujemy się do jej realizacji w cenie  ..................... zł  netto (słownie: 
....................................................................) za roboczogodzinę, plus podatek VAT 23 %, co stanowi cenę  ............................. zł 
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
2.     Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw 
w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.

4. Oferowany okres gwarancji po naprawie (co najmniej 6 miesięcy) wynosi: ……………………..

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

3. Czas reakcji do ………………………… godzin.

     / miejscowość, data / /podpis Wykonawcy lub osoby  
upełnomocnionej prawnie/

¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-
konserwujących dotyczących jednego urządzenia.
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich 
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich 
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.



Załącznik nr 2 do SIWZ

L.p. Nazwa aparatu, typ Producent Ilość 
urządzeń

Liczba 
przeglądów 
w okresie 18 

miesięcy

Cena jednostkowa 
netto za wykonanie 

czynności 
przeglądowo-

konserwujących¹

Wartość netto za 
wykonanie czynności 

przeglądowo-
konserwujących2

VAT                      
(%)

Wartość brutto za 
wykonanie czynności 

przeglądowo-
konserwujących3

1 Łóżko do intensywnej terapii 
Adatto 3 2

2 Łóżko ortopedyczne – 
wyciągowe

Famed 
Łódź 3 2

3 Łóżko ortopedyczne 20 2

4 Łóżko rehabilitacyjne z ramą 
wyciągową LB 01

Famed 
Łódź 2 2

5 Łóżko pooperacyjne 
elektryczne Linet 6 2

6 Łóżko porodowe Famed 
Żywiec 5 2

7 Łóżko rehabilitacyjne 83 2

8 Łóżko rehabilitacyjne Novara Stolter 7 2

/podpis Wykonawcy lub osoby  
upełnomocnionej prawnie/

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM  (cena oferty)

Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych 
lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę 
wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych 
czynności, wyniki czynności, uwagi oraz termin następnej konserwacji – przeglądu.
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli 
bezpieczeństwa użytkowania.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub 
naprawy.
1.       W przypadku konieczności wykonania napraw wykraczających poza zakres konserwacji ww. sprzętu,  jeżeli Zamawiający 
zleci nam wykonanie naprawy, zobowiązujemy się do jej realizacji w cenie  ..................... zł  netto (słownie: 
....................................................................) za roboczogodzinę, plus podatek VAT 23 %, co stanowi cenę  ............................. zł 
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
2.     Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw 
w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.

4. Oferowany okres gwarancji po naprawie (co najmniej 6 miesięcy) wynosi: ……………………..

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

3. Czas reakcji do ………………………… godzin.

     / miejscowość, data /

Formularz cenowy
w przedmiocie:

USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 12



Załącznik nr 2 do SIWZ
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-
konserwujących dotyczących jednego urządzenia.
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich 
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich 
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.



Załącznik nr 2 do SIWZ

L.p. Nazwa aparatu, typ Producent Ilość 
urządzeń

Liczba 
przeglądów 
w okresie 18 

miesięcy

Cena jednostkowa 
netto za wykonanie 

czynności 
przeglądowo-

konserwujących¹

Wartość netto za 
wykonanie czynności 

przeglądowo-
konserwujących2

VAT                      
(%)

Wartość brutto za 
wykonanie czynności 

przeglądowo-
konserwujących3

1 Wytrząsarka Titramax 1000 Heldolph 1 2

2 Zestaw do mikrochirurgii 
laryngologicznej 1 2

3 Spirometr 3 2

Formularz cenowy
w przedmiocie:

USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 13

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM  (cena oferty)

Zakres czynności konserwacyjnych:

/podpis Wykonawcy lub osoby  

Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych 
lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę 
wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych 
czynności, wyniki czynności, uwagi oraz termin następnej konserwacji – przeglądu.
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli 
bezpieczeństwa użytkowania.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub 
naprawy.
1.       W przypadku konieczności wykonania napraw wykraczających poza zakres konserwacji ww. sprzętu,  jeżeli Zamawiający 
zleci nam wykonanie naprawy, zobowiązujemy się do jej realizacji w cenie  ..................... zł  netto (słownie: 
....................................................................) za roboczogodzinę, plus podatek VAT 23 %, co stanowi cenę  ............................. zł 
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.

upełnomocnionej prawnie/
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-
konserwujących dotyczących jednego urządzenia.
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich 
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich 
urządzeń i planowanej liczby przeglądów.

2.     Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw 
w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
3. Czas reakcji do ………………………… godzin.
4. Oferowany okres gwarancji po naprawie (co najmniej 6 miesięcy) wynosi: ……………………..

…………………………………………….. …………………………………………….
     / miejscowość, data /


