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Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę  medycznego sprzętu jednorazowego 
i wielorazowego użytku, znak sprawy: 48/ZA/10.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., 
nr  113,  poz.  759  j.t.)  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  pn.  „Zespół  Opieki 
Zdrowotnej  w  Świętochłowicach”  udziela  odpowiedzi  na  następujące  pytania  oraz  dokonuje 
modyfikacji SIWZ.

Pytanie nr 1:
Czy  Zamawiający  dopuści  złożenie  oferty  na  łącznik  do  strzykawki  automatycznej  CTL 
o długości 120-150 cm?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie V poz. 2. Łącznik do strzykawki automatycznej CTL o dłu-
gości 120- 150 cm.

Pytanie nr 2:
Pakiet  IX-  narzędzia  laparoskopowe:  z  uwagi  na  fakt,  że  pozycje  dot.  instrumentarium 
laparoskopowego, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla elementów składowych 
toru  wizyjnego  zawierają  opisy  charakterystyczne  dla  wyrobów  jednego  producenta,  prosimy 
o wyodrębnienie z Pakietu IX pozycji 2-4, 6-17, 25, 27, 28, 30 i utworzenie z nich odrębnego 
pakietu narzędzi i akcesoriów laparoskopowych.
Dla  pozostałych  pozycji  Pakietu  IX,  obejmujących  narzędzia  ogólnochirurgiczne,  prosimy 
o utworzenie  kolejnego  pakietu.  W obrębie  tego  pakietu  prosimy  o  uwzględnienie  tolerancji 
w zakresie  całkowitej  długości  narzędzi  rzędu  +/-  10%,  a  w  zakresie  parametrów  części 
roboczych- tolerancji rzędu +/- 4%.
Tylko  w  takiej  sytuacji  będzie  możliwe  złożenie  konkurencyjnych  ofert,  ponieważ  każdy 

z wykonawców dysponuje instrumentami o nieznacznie różniących się parametrach.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający  wydzieli  do  oddzielnego  pakietu  poz.  6  i  7,  co  pozwoli  na  złożenie  ofert 
większej licznie wykonawców?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 Sterylny zestaw serwet uniwersalnych w składzie:

− 1  Serweta  górna  z  dodatkowym  wzmocnieniem  chłonnym  w  części  krytycznej  pola 
operacyjnego i taśmą samoprzylepną o rozmiarze 152x250cm;

− 1  Serweta  dolna  z  dodatkowym  wzmocnieniem  chłonnym  w  części  krytycznej  pola 
operacyjnego i taśmą samoprzylepną o rozmiarze 175x183cm;

− 2  serwety  boczne  z  dodatkowym  wzmocnieniem  chłonnym  w  części  krytycznej  pola 
operacyjnego i taśmą samoprzylepną o rozmiarze 75x93cm;

− 1  Serweta  na  stolik  instrumentariuszki  z  dodatkowym  wzmocnieniem  chłonnym  o 
rozmiarze 152x193cm;

− 1 Serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym 
o rozmiarze 75x141cm;

− 4 serwetki chłonne do rąk o rozmiarze 34x36cm;
− 2 organizatory przewodów o rozmiarze 2,5x11,5cm każdy w formie rzepu, które spełniają, 

co najmniej rolę taśmy samoprzylepnej?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający dopuści w poz. 7 Sterylny zestaw uniwersalny w składzie:

− 1  Serweta  górna  z  dodatkowym  wzmocnieniem  chłonnym  w  części  krytycznej  pola 
operacyjnego i taśmą samoprzylepną o rozmiarze 152x250cm;

− 1  Serweta  dolna  z  dodatkowym  wzmocnieniem  chłonnym  w  części  krytycznej  pola 
operacyjnego i taśmą samoprzylepną o rozmiarze 175x183cm;

− 2  serwety  boczne  z  dodatkowym  wzmocnieniem  chłonnym  w  części  krytycznej  pola 
operacyjnego i taśmą samoprzylepną o rozmiarze 75x93cm;

− 1  Serweta  na  stolik  instrumentariuszki  z  dodatkowym  wzmocnieniem  chłonnym  o 
rozmiarze 152x193cm;

− 1 Serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym 
o rozmiarze 75x141cm;

− 4 serwetki chłonne do rąk o rozmiarze 34x36cm;
− 2 organizatory przewodów o rozmiarze 2,5x11,5cm każdy w formie rzepu, które spełniają, 

co najmniej rolę taśmy samoprzylepnej?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający uzna za spełniający warunek zawarty w Rozdziale 4 pkt. 2) wykaz dostaw na 
sprzęt  medyczny  (łóżka  szpitalne,  materace  do  łóżek,  wózki  do  transportu  chorych)?  Prośba 
podyktowana  jest  faktem,  iż  sprzedażą  materiałów  jednorazowego  użytku  zajmujemy  się  od 
niedawna i  nie  możemy wykazać  się  zrealizowanymi,  zakończonymi  dostawami (pełnymi)  na 
tego typu sprzęt. Posiadamy natomiast bogate doświadczenie w dostawach sprzętu medycznego 
różnego zastosowania.   Nasza firma jest  w trakcie realizacji  umów na dostawy podkładów do 
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porodu jednorazowego użytku, jednak nie może przestawić referencji potwierdzających należyte 
wykonanie, a jedynie protokoły wykonanych dostaw cząstkowych.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
W celu spełnienia warunku zawartego w Rozdziale 4 pkt. 2 Zamawiający dopuszcza przedstawie-
nie wykazu wykonanych- wykonywanych dostaw, rozumianych jako dostawy obecnie realizowa-
ne przez Wykonawcę.

Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wyłączenie  rękawów papierowo-foliowych  do sterylizacji  
(poz. 1-7) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiałoby większej ilości 
oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny,  walorów funkcjonalno-użytkowych 
oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnych firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie 
wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8:
Czy Zamawiający wymaga, aby parametry techniczne papieru oraz folii wykorzystywanych do 
produkcji  rękawów do  sterylizacji  spełniały  normę PN EN 868-3  i  5,  co  należy  potwierdzić 
stosownym dokumentem wystawionym przez producenta papieru i folii?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  nie  wymaga  potwierdzenia  dokumentem,  gdyż  dopuszczenie  do  produkcji 
opakowań jest równoznaczne z jego posiadaniem.

Pytanie nr 9:
Dot. § 4- prosimy o zmianę zapisu na: W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad 
jakościowych  Zamawiający  niezwłocznie  powiadamia  o  tym  Wykonawcę,  który  rozpatrzy 
reklamację dotyczącą braków ilościowych i wad jakościowych w ciągu 48 godzin- od otrzymania 
powiadomienia. Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie towar wadliwy na wolny od 
wad  i  uzupełnić  braki  ilościowe  w  dostarczonym  towarze  w  ciągu  72  godzin  od  chwili 
rozpatrzenia reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr 2A- Wzorze Umowy w § 4 „W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub 
wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy 
reklamację  dotyczącą  braków  ilościowych  i  wad  jakościowych  w  ciągu  48  godzin  –  od 
otrzymania powiadomienia.
Wykonawca  zobowiązuje  się  wymienić  niezwłocznie  towar  wadliwy na towar wolny od wad 
i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 48 godzin od chwili rozpatrzenia 
reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.”
nadając mu brzmienie:
„W  przypadku  stwierdzenia  braków  ilościowych  lub  wad  jakościowych  Zamawiający 
niezwłocznie  powiadamia  o  tym  Wykonawcę,  który  rozpatrzy  reklamację  dotyczącą  braków 
ilościowych i wad jakościowych w ciągu 72 godzin – od otrzymania powiadomienia.
Wykonawca  zobowiązuje  się  wymienić  niezwłocznie  towar  wadliwy na towar wolny od wad 
i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 72 godzin od chwili rozpatrzenia 
reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.”
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr 2B- Wzorze Umowy w § 4 „W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub 
wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy 
reklamację  dotyczącą  braków  ilościowych  i  wad  jakościowych  w  ciągu  48  godzin  –  od 
otrzymania powiadomienia.
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Wykonawca  zobowiązuje  się  wymienić  niezwłocznie  towar  wadliwy na towar wolny od wad 
i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 48 godzin od chwili rozpatrzenia 
reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.”
nadając mu brzmienie:
„W  przypadku  stwierdzenia  braków  ilościowych  lub  wad  jakościowych  Zamawiający 
niezwłocznie  powiadamia  o  tym  Wykonawcę,  który  rozpatrzy  reklamację  dotyczącą  braków 
ilościowych i wad jakościowych w ciągu 72 godzin – od otrzymania powiadomienia.
Wykonawca  zobowiązuje  się  wymienić  niezwłocznie  towar  wadliwy na towar wolny od wad 
i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 72 godzin od chwili rozpatrzenia 
reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.”

Pytanie nr 10:
Dot. § 5 pkt. b- prosimy o zmianę zapisu na: W razie niewykonania lub nienależytego wykonania  
umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

b) w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy dostarczonego ze zwloką, za każdy 
dzień zwłoki w dostarczeniu towaru lub wymianie towaru wadliwego na wolny od wad, 
czy tez uzupełnieniu braków ilościowych w dostarczonym towarze.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11:
Pakiet  I,  poz.  9-  zwracamy  się  z  prośbą  o  dopuszczenie  igły  w  rozmiarze  1,2  x  30  mm 
do bezpiecznego pobierania leków ze szlifem typu ołówkowego, który zapewnia niską silę wkucia 
i jednocześnie eliminuje ryzyko dostania się skrawków materiału do leku podczas jego pobierania 
i z otworem bocznym, który ogranicza pienienie leku.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12:
Pakiet  I,  poz.  12-  zwracamy się  z  prośbą  o dopuszczenie  igieł  typu  motylek  o standardowej  
długości  produkowanej  przez  większość  producentów tj.  19 mm,  pozostałe  parametry  zgodne 
z SIWZ.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie I poz. 12 igły typu motylek o długości 19 mm.

Pytanie nr 13:
Pakiet  I,  poz.  13-  prosimy  o  dopuszczenie  igieł  typu  motylek  do  pobierania  krwi  systemem 
próżniowym o długości drenu 8 cm lub 20 cm.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14:
Pakiet  I,  poz.  14-  czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  kaniul  z  poliuretanu, 
posiadających  testy  na  biokompatybilność  biologiczną  z  minimum  4  paskami  radiacyjnymi, 
z zatyczką z filtrem hydrofobowym hamującą wypływ krwi, z zaworem portu uniemożliwiającym 
przypadkowe otwarcie, w następujących rozmiarach:
22G  0,9x25  mm,  20G  1,1x33  mm,  18G  1,3x33mm,  18G  1,3x45mm,  17G  1,5x45mm,  16G 
1,7x50mm, 14G 2,2x50mm?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15:
Pakiet  I,  poz.  15-  czy  Zamawiający  dopuści  kaniule  z  biokompatybilnego  poliuretanu  ze 
zdejmowanym elementem z rozmiarach 26G- 0,6x19 i 24G-0,7x19?
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Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16:
Pakiet  I,  poz.16  i  17-  czy  Zamawiający  dopuści  kraniki  trójdrożne  z  wyraźnym  optycznym 
identyfikatorem pozycji otwarty/ zamknięty,  pokrętło białe dla poz. 16 i pokrętło czerwone dla 
poz.  17,  sterylizowane tlenkiem etylenu,  przeźroczysta  obudowa obrót  o  3600,  z  możliwością 
podawania lipidów i chemioterapeutyków, nie zawierające lateksu?. Identyfikator optyczny jest 
produkowany przez wszystkich producentów i w precyzyjny sposób zapewnia ustawienie kranika 
gwarantując  maksymalny  przepływ  zakładany  przez  producenta  i  jednocześnie  zapewniając 
precyzyjny tor przepływu płynów w obu kierunkach. Zaś obecny wymóg aby kraniki posiadały 
wyczuwalny   identyfikator  pozycji  „otwarty-zamknięty”  wskazuje  na  jedynego  producenta  – 
firmę  BD,  której  przedstawicielem  jest  firma  Skamex,  a  tym  samym  utrudnia  uczciwą 
konkurencję. 
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17:
Pakiet I, poz. 19- zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaworu dostępu żylnego, bezigłowego 
portu  do  wielokrotnego  wkłucia,  kompatybilnego  z  końcówką  luer-lock  i  luer  slip,  z  płaską 
membraną nadającą się do dezynfekcji,  do 200 wkłuć. Jednocześnie prosimy o odstąpienie od 
zapisu podania terminu stosowania zaworu dostępu żylnego , tj. 7 dni, gdyż ilość dni stosowania 
tego zaworu uzależniona jest od liczby (wkłuć) i żaden producent nie jest w stanie zadeklarować 
tego terminu.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18:
PAKIET I, poz. 14-19- czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji  z pakietu. 
Pozwoli  to  na  złożenie  ofert  większej  liczbie  wykonawców,  a  w  ślad  za  podwyższeniem 
konkurencyjności przyczyni się do obniżenia kosztów całego pakietu.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19:
Pakiet  II,  poz.3-  czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  igieł  iniekcyjnych  j.u 
w standardowym rozmiarze 1,2x40?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie II poz. 3 igły iniekcyjne j.u w rozmiarze 1,2x40.

Pytanie nr 20:
Pakiet II , poz. 6- czy Zamawiający dopuści strzykawki do insuliny z igłą 0,45x13 mm?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie II poz. 6 strzykawki do insuliny z igłą 0,45 x 13 mm.

Pytanie nr 21:
Pakiet  II,  poz.  6-  czy  Zamawiający  dopuści  strzykawki  do  insuliny  pakowane  po  200  sztuk 
z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych przez Zamawiającego ilości?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie  II  poz.  6  strzykawki  do insuliny  pakowane po 200 sztuk 
z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytanie nr 22:
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Pakiet  II,  poz.  7-15-  czy  w celu  bezpieczeństwa  Zamawiający  wymaga  strzykawek  z  nazwą 
producenta na cylindrze, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający nie wymaga strzykawek z nazwą producenta na cylindrze.

Pytanie nr 23:
Pakiet II, poz. 10 i 14- zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie strzykawek 
pakowanych  po  50  sztuk  z  jednoczesnym  przeliczeniem  wymaganych  przez  Zamawiającego 
ilości.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie II poz. 10 i 14 zaoferowanie strzykawek pakowanych po 50 
sztuk z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytanie nr 24:
Pakiet II,  poz. 15- czy Zamawiający pod pojęciem „ … z wcięciem na tłoku”  miał na myśli  
strzykawki z zabezpieczeniem umożliwiającym stabilne umocowanie w pompie czyli typ Perfuzor 
z poprzecznym nacięciem na tłoku i charakterystycznym kołnierzem czy Zamawiający wymaga 
strzykawek do pomp infuzyjnych 50(60)ml z czterostronnym podcięciem tłoczyska?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25:
Pakiet  II,  poz.  19-  czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  żelu  do  znieczuleń  do 
cewnikowania o pojemności 6 ml , pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza  w Pakiecie II poz. 19 zaoferowanie żelu do znieczuleń do cewnikowania 
o pojemności 6 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 26:
Pakiet II, poz. 20-21- w związku iż przedłużacze mają być wolne od ftalanów, czy Zamawiający 
będzie  wymagał  karty  charakterystyki  bezpieczeństwa  produktu  chemicznego  i  oświadczenie 
producenta potwierdzające, iż dreny nie zawierają toksycznych ftalanów?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  będzie wymagał dla poz. 20, 21 z Pakietu II kart charakterystyki bezpieczeństwa 
produktu  chemicznego  i oświadczenia  producenta  potwierdzające,  iż  dreny  nie  zawierają 
toksycznych ftalanów.
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  w Rozdziale  5. Oświadczenia  i  dokumenty  wymagane  od 
Wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  wykazania 
braku  podstaw  do  wykluczenia  z postępowania  oraz  potwierdzenia,  iż  Wykonawca  posiada 
uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności pkt. 5 dodając ppkt.:
e.  dla  poz.  20,  21  z  Pakietu  II-  karty  charakterystyki  bezpieczeństwa  produktu  chemicznego 
i oświadczenia producenta potwierdzające, iż dreny nie zawierają toksycznych ftalanów.

Pytanie nr 27:
Pakiet II, poz. 22- zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu sterylnego do punkcji jamy 
opłucnej z 3 igłami w rozmiarze 14G, 16G i 18 G , przy zachowaniu pozostałych parametrów jak 
w SIWZ.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie II poz. 22 zaoferowanie zestawu sterylnego do punkcji jamy 
opłucnej z 3 igłami w rozmiarze 14G, 16G i 18 G , przy zachowaniu pozostałych parametrów jak 
w SIWZ.

Pytanie nr 28:
Prosimy o wyłączenie zestawu do cięcia cesarskiego do oddzielnego pakietu.
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Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29:
Prosimy o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego wykonanego z włókniny trójwarstwowej 
o gramaturze > 70 gm2 który zawiera:
1 x Serwetę dla noworodka 100 x 105 cm
1x Serwetę na stolik narzędziowy 140 x 190 cm
1 x Serwetę na stolik narzędziowy 120 x 140 cm
2 x Ręczniki chłonne 15 x 20 cm
1 x Taśma klejąca foliowa 8 x 40 cm
1 x Serweta główna 249 x 300 cm z torbą na płyny z otworem trójkątnym 30 x 36 cm, z folia  
operacyjną  wokół  brzegów,  ze  wzmocnieniem  chłonnym  wokół  otworu  oraz  dodatkowym 
wzmocnieniem na nogach pacjentki
Oraz osobno pakowana serweta na stolik mayo w rozmiarze 77 x 142 cm i 3 fartuchy zgodnie  
z opisem w SIWZ.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza  w Pakiecie  IVA poz.  15 zaoferowanie  zestawu do cięcia  cesarskiego 
wykonanego z włókniny trójwarstwowej o gramaturze > 70 gm2 który zawiera:
1 x Serwetę dla noworodka 100 x 105 cm
1x Serwetę na stolik narzędziowy 140 x 190 cm
1 x Serwetę na stolik narzędziowy 120 x 140 cm
2 x Ręczniki chłonne 15 x 20 cm
1 x Taśma klejąca foliowa 8 x 40 cm
1 x Serweta główna 249 x 300 cm z torbą na płyny z otworem trójkątnym 30 x 36 cm, z folia  
operacyjną  wokół  brzegów,  ze  wzmocnieniem  chłonnym  wokół  otworu  oraz  dodatkowym 
wzmocnieniem na nogach pacjentki
Oraz osobno pakowana serweta na stolik mayo w rozmiarze 77 x 142 cm i 3 fartuchy zgodnie  
z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 30:
Czy w związku z dużym obciążeniem mechanicznych obłożenia w trakcie wydobywania płodu 
Zamawiający oczekuje aby odporność na rozrywanie była nie niższa niż 330 kPa a odporność na 
penetrację wodna była nie niższa aniżeli 310 na całej powierzchni serwety głównej?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31:
Pakiet  nr  III  poz.  4-  czy  Zamawiający  dopuści  rękaw  papierowo-foliowy  w  rolkach  płaski 
o wymiarach szer. 320 x 200m? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  dopuszcza  w  Pakiecie  III  poz.  4  rękaw  papierowo-foliowy  w  rolkach  płaski 
o wymiarach szer. 320 x 200m, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 32:
Pakiet nr III poz.14- czy Zamawiający dopuści włókninę w rozmiarze 90 cm x 90 cm pakowaną 
a’250 szt. z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie III poz. 14 włókninę w rozmiarze 90 cm x 90 cm pakowaną 
a’250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 33:
Pakiet nr IV B poz. 1- czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec na przewody o wymiarze 
15 cm x 250 cm? Pozostałe zapisy siwz bez zmian.
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Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie IV B poz. 1  sterylny pokrowiec na przewody o wymiarze 
15 cm x 250 cm, pozostałe zapisy siwz bez zmian.

Pytanie nr 34:
Pakiet nr IV B poz. 1- czy Zamawiający miał na myśli pokrowiec na przewody o wymiarze 14 cm 
x 250 cm?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Za-
łączniku nr 1- Formularzu ofertowym Pakiecie IVB poz. 1. „Sterylny pokrowiec na przewody o 
wymiarze 114 x 250 cm, wykonany z mocnej przeźroczystej folii PE, teleskopowo złożony z ta-
śmami do mocowania na końcówkach.” Nadając mu brzmienie: ”Sterylny pokrowiec na przewody 
o wymiarze 14 x 250 cm, wykonany z mocnej przeźroczystej folii PE, teleskopowo złożony z ta-
śmami do mocowania na końcówkach.”

Pytanie nr 35:
Pakiet nr IV B poz. 2- czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na kończynę o wymiarze 120 x 
45 cm?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie IV B poz. 2 sterylną osłonę na kończynę o wymiarze 120 x 
45 cm.

Pytanie nr 36:
Pakiet nr IV B poz. 5- czy zamawiający dopuści sterylny zestaw do żylaków o następującym 
składzie:
serweta L2 200x180cm z wycięciem "U" 33x7cm i przylepcem wokół  U- 1szt.;
serweta L2 200x180cm i przylepcem na krótszym boku o dł.60 cm umieszczony na środku 
serwety- 1 szt.;
serweta L2 200x180 bez przylepców do owinięcia zestawu-1szt.;
pokrowiec na mayo 145x80cm- 1szt.;
serwetki do rąk  50x40cm- 2szt.?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 37:
Pakiet nr IV B poz. 6- czy zamawiający dopuści sterylny zestaw uniwersalny o następującym 
składzie:

       Szt.        rozmiar (cm)
serweta z przylepcem 1 240x180
serweta z przylepcem 1 180x150
serweta z przylepcem 2 90x80

taśma medyczna 1 50x10
serweta na stół instrum. 1 180x140
serweta na stolik Mayo 1 145x80

serwetki do rąk 4 50x40
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie IV B poz. 6 sterylny zestaw uniwersalny o następującym 
składzie:

       Szt.        rozmiar (cm)
serweta z przylepcem 1 240x180
serweta z przylepcem 1 180x150
serweta z przylepcem 2 90x80

taśma medyczna 1 50x10
serweta na stół instrum. 1 180x140
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serweta na stolik Mayo 1 145x80
serwetki do rąk 4 50x40

Pytanie nr 38:
Pakiet nr IV B poz. 7- czy zamawiający dopuści sterylny zestaw uniwersalny o następującym 
składzie:

     Szt.       rozmiar (cm)

serweta z przylepcem
1

240x18
0

serweta z przylepcem 1
180x15

0
serweta z przylepcem 2 90x80

taśma medyczna 1 50x10

serweta na stół instrum. 1
180x14

0
serweta na stolik Mayo 1 145x80

serwetki do rąk 4 50x40
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie IV B poz. 7 sterylny zestaw uniwersalny o następującym 
składzie:

     Szt.       rozmiar (cm)

serweta z przylepcem
1

240x18
0

serweta z przylepcem 1
180x15

0
serweta z przylepcem 2 90x80

taśma medyczna 1 50x10

serweta na stół instrum. 1
180x14

0
serweta na stolik Mayo 1 145x80

serwetki do rąk 4 50x40

Pytanie nr 39:
Pakiet  nr  IV  B  poz.8-  Czy  zamawiający  dopuści  sterylny  zestaw  do  operacji  tarczycy 
o następującym składzie:

    Szt.        rozmiar (cm)

serweta z wycięciem i przylepcem
1

240x18
0

serweta na stół instrum. 1
180x14

0
serweta na stolik Mayo 1 145x80

serweta z przylepcem 1
200x18

0
serwetki do rąk 4 50x40

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 40:
Pakiet nr IV B poz. 9- czy Zamawiający dopuści torebkę na płyny w rozmiarze 40 x 30 cm? 
Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie nr 41:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę  zapisu umowy § 5:
W  razie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się 
zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego lub nienależycie wykonanego przedmiotu 
umowy określonej w ofercie stanowiącej integralną część umowy, gdy Zamawiający odstąpi od 
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
b)  w wysokości  1  % wartości  brutto  ceny  określonej  w ofercie  stanowiącej  integralną  część 
umowy, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru lub wymianie towaru wadliwego na 
wolny od wad, czy też uzupełnieniu braków ilościowych w dostarczonym towarze.
na:
W  razie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się 
zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego lub nienależycie wykonanego przedmiotu 
umowy określonej w ofercie stanowiącej integralną część umowy, gdy Zamawiający odstąpi od 
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
b) w wysokości  0,2 % wartości brutto  ceny określonej  w ofercie  stanowiącej  integralną część 
umowy, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru lub wymianie towaru wadliwego na 
wolny od wad, czy też uzupełnieniu braków ilościowych w dostarczonym towarze.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 42:
Czy  w  celu  miarkowania  wysokości  kar  umownych  Zamawiający  doda  w  par.  5  b  zdanie: 
w wysokości 0,5  % wartości brutto zamówienia, za każdy dzień opóźnienia   w dostarczeniu towaru 
lub wymianie  towaru wadliwego na wolny od wad, czy też  uzupełnieniu  braków ilościowych 
w dostarczonym towarze, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 43:
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia 
zasadności  reklamacji  wnosimy  o  wprowadzenie  w  par.  4  projektu  umowy  5  dni  roboczych 
terminu na rozpatrzenie reklamacji.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr 2A- Wzorze Umowy w § 4 „W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub 
wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy 
reklamację  dotyczącą  braków  ilościowych  i  wad  jakościowych  w  ciągu  48  godzin  –  od 
otrzymania powiadomienia.
Wykonawca  zobowiązuje  się  wymienić  niezwłocznie  towar  wadliwy na towar wolny od wad 
i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 48 godzin od chwili rozpatrzenia 
reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.”
nadając mu brzmienie:
„W  przypadku  stwierdzenia  braków  ilościowych  lub  wad  jakościowych  Zamawiający 
niezwłocznie  powiadamia  o  tym  Wykonawcę,  który  rozpatrzy  reklamację  dotyczącą  braków 
ilościowych i wad jakościowych w ciągu 72 godzin – od otrzymania powiadomienia.
Wykonawca  zobowiązuje  się  wymienić  niezwłocznie  towar  wadliwy na towar wolny od wad 
i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 72 godzin od chwili rozpatrzenia 
reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.”
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr 2B- Wzorze Umowy w § 4 „W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub 
wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy 
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reklamację  dotyczącą  braków  ilościowych  i  wad  jakościowych  w  ciągu  48  godzin  –  od 
otrzymania powiadomienia.
Wykonawca  zobowiązuje  się  wymienić  niezwłocznie  towar  wadliwy na towar wolny od wad 
i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 48 godzin od chwili rozpatrzenia 
reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.”
nadając mu brzmienie:
„W  przypadku  stwierdzenia  braków  ilościowych  lub  wad  jakościowych  Zamawiający 
niezwłocznie  powiadamia  o  tym  Wykonawcę,  który  rozpatrzy  reklamację  dotyczącą  braków 
ilościowych i wad jakościowych w ciągu 72 godzin – od otrzymania powiadomienia.
Wykonawca  zobowiązuje  się  wymienić  niezwłocznie  towar  wadliwy na towar wolny od wad 
i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 72 godzin od chwili rozpatrzenia 
reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.”

Pytanie nr 44:
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 1 poprzez wprowadzenie 
następującego zapisu:
Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 45:
Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych 
na  każdy  z  pakietów  z  osobna,  Zamawiający  przewiduje  możliwość  podpisania  z  jednym 
wykonawcą umów na poszczególne pakiety.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający podpisze odrębne umowy na poszczególne pakiety w przypadku gdy oferty tego 
samego Wykonawcy okażą się najkorzystniejsze. 

Pytanie nr 46:
W razie  udzielenia  na powyższe  pytanie  odpowiedzi  odmownej,  w związku z dopuszczeniem 
przez zamawiającego możliwości  składania  ofert  częściowych  na każdy z pakietów z osobna, 
uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy 
obejmującej  wszystkie  pakiety,  w ramach których  konkretnemu wykonawcy zostało udzielone 
zamówienie,  poniższego  zapisu:  „Realizacja  każdego  z  pakietów  z  osobna  ma  charakter 
samodzielnego zobowiązania stron”.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zamawiający podpisze odrębne umowy na poszczególne pakiety w przypadku gdy oferty tego 
samego Wykonawcy okażą się najkorzystniejsze. 

Pytanie nr 47:
Prosimy o zmianę wzoru umowy w § 5:

W  razie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się 
zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w  wysokości  10%  wartości  brutto  niewykonanego  lub  nienależycie  wykonanego 
przedmiotu  umowy  określonej  w  ofercie  stanowiącej  integralną  część  umowy,  gdy 
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

b) w  wysokości  1%  wartości  brutto  niedostarczonej  części  dostawy,  za  każdy  dzień 
opóźnienia w dostarczeniu towaru lub wymianie towaru wadliwego na wolny od wad, czy 
też uzupełnieniu braków ilościowych w dostarczonym towarze.

W przypadku pierwotnego zapisu tego postanowienia, należy podnieść, że kara umowna może 
zostać zgodnie z art. 483 na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jako 
naprawienie poniesionej z tego tytułu przez wierzyciela szkody, nie jest zatem możliwe aby w 
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przypadku jakiegokolwiek odstąpienia od umowy przez zamawiającego zastrzec karę umowną. 
Możliwe jest zastrzeżenie kary umownej, tylko w przypadku takiego odstąpienia od umowy, które 
wynika  z  zawinionego  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  przez  dostawcę. 
Ponadto zgodnie z art. 484 § 2 kara umowna nie może być rażąco wygórowana, kara jest rażąco 
wygórowana w takim przypadku, gdy wartość ewentualnej szkody jaką wierzyciel może w danym 
przypadku niewykonania zobowiązania odnieść jest zdecydowanie niższa niż wartość kary.

W  razie  odstąpienia  od  umowy  już  w  części  wykonanej  nie  można  żądać  zapłaty  kary 
stanowiącej procent od całej wartości umowy, ponieważ taka kara będzie rażąco wygórowana w 
im  większym  rozmiarze  umowa  została  wykonana,  tym  mniejsza  jest  szkoda  jaką  odnosi 
zamawiający w razie odstąpienia od umowy. W związku z powyższym prosimy o modyfikację 
tego zapisu. 
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zgodnie  z  SIWZ.  Zapis  pierwotny  przewiduje  możliwość  nałożenia  kary  umownej  jedynie 
w przypadku odstąpienia od umowy, które wynika z zawinionego niewykonania lub nienależyte-
go wykonania umowy przez Wykonawcę.

Pytanie nr 48:
Pakiet 2 poz. 7- czy Zamawiający wymaga skali co 0,1 ml?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wymaga skali szczegółowej.  Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 2 poz. 7 strzy-
kawki ze skalą co 0,1 ml.

Pytanie nr 49:
Pakiet 2 poz. 8, 9, 12, 13- czy zamawiający wymaga skali co 0,2 ml?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wymaga skali szczegółowej.  Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 2 poz. 8, 9, 12, 13 
strzykawki ze skalą co 0,2 ml.

Pytanie nr 50:
Pakiet 2 poz. 10, 14- czy Zamawiający wymaga skali co 0,5 ml?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  wymaga  skali  szczegółowej.   Zamawiający  dopuszcza  w Pakiecie  2 poz.10,  14 
strzykawki ze skalą co 0,5 ml.

Pytanie nr 51:
Pakiet 2 poz. 11- czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 3 ml, pozostałe wymagania 
zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 2 poz. 11 dopuszcza strzykawkę o pojemności 3 ml, pozostałe 
wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 52:
Pakiet 7 poz. 1-4, 7- czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zszywek tylko do tkanki o grubości 
1,5 mm oraz do tkanki o grubości 2,0 mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 53:
Dotyczy pakietu IX- Czy Zamawiający dopuści tolerancję narzędzi +/- 5mm?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 54:
Dotyczy pakietu IX- Poz. 18. Czy Zamawiający dopuści imadło o dł. 20cm?
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Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 55:
Dotyczy pakietu IX- Poz. 20. Czy Zamawiający dopuści nożyczki o dł. 14 lub 16 cm? Jest to 
standardowa długość tych nożyczek.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie IX poz. 20 nożyczki o długości 16 cm.

Pytanie nr 56:
Dotyczy pakietu IX- Poz. 22.Czy Zamawiający dopuści kleszcze o dł. 22cm?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 57:
Dotyczy pakietu IX- Poz. 35 Pozycja 35 powtarza się w tabelce Zamawiającego dwa razy. Czy 
nastąpiła pomyłka w numeracji pozycji?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający popełnił omyłkę w numeracji pozycji w Pakiecie IX., dokonuje zatem modyfikacji 
poprzez poprawienie błędnych numerów.

Pytanie nr 58:
Dotyczy pakietu IX- Poz. 35 Backhaus 13,5cm. Czy Zamawiający dopuści długość 22cm?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 59:
Dotyczy pakietu IX- Poz. 44. Czy Zamawiający dopuści nożyczki o dł. 11cm?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 60:
Dotyczy pakietu IX- Poz. 45. Czy Zamawiający dopuści nożyczki o długości 11cm?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 61:
Dotyczy pakietu IX- Poz. 52 Czy Zamawiający dopuści kleszcze o długości 26 lub 27 cm?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 62:
Dotyczy pakietu IX- Poz. 54. Czy Zamawiający dopuści kleszcze o długości 29cm?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 63:
Dotyczy pakietu IX- Poz. 55. Czy Zamawiający dopuści imadło o długości 27cm?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 64:
Dotyczy pakietu IX- Poz. 57 Czy Zamawiający dopuści raspator o długości 21 cm?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
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Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 65:
Zwracamy  się  z  zapytaniem,  czy  w  trosce  o  zachowanie  uczciwej  konkurencji  Zamawiający 
wydzieli z Pakietu I pozycje 14, 15 i 18 zawierające kaniule, neoflony i koreczki w jeden osobny 
pakiet  producencki  (np.  Pakiet  Ia)  i  umożliwi  składanie  ofert  wyłącznie  na  ten  asortyment,  
a w razie  odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje  w obrębie tego zadania. 
Wydzielenie  pozycji  do  osobnej  części  pozwoli  na  startowanie  w  przetargu  większej  liczbie 
wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 66:
Dotyczy Pakietu I pozycji 14- zwracamy się z zapytaniem do Zamawiajacego, czy w trosce o 
zachowanie konkurencji dopuści do przetargu kaniule dożylne:

- 22G 0,9 x 25 mm,
- 20G 1,1 x 32 mm,
- 18G 1,3 x 45 mm,
- 17G 1,5 x 45 mm,
- 16G 1,8 x 45 mm,
- 14G 2,1 x 45 mm.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 67:
Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wy-
dzieli z Pakietu II pozycje 9, 10, 12, i 31 zawierające przedłużacze do pomp infuzyjnych (prze-
zroczyste i bursztynowe) w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet IIa) i umożliwi składanie 
ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne 
pozycje w obrębie tego zadania. Na rynku polskim istnieją firmy, które produkują wspomniany 
asortyment nie produkując jednocześnie pozostałych produktów zawartych w zadaniu. Firmy te 
jako specjalizujące się w określonych produktach oferują bardzo konkurencyjne ceny. Wydziele-
nie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, 
a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę. 
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 68:
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu IVA: Czy Zamawiający w poz. 9 miał na myśli 
fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia w Za-
łączniku nr 1- Formularzu ofertowym Pakiecie IVA poz. 9. „Sterylny fartuch chirurgiczny wyko-
nany z włókniny trójwarstwowej typu SNS o gramaturze min. 35g/m2. U góry zapinany na rzep, 
rękawy wykończone elastycznym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i kon-
strukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającego zachowanie sterylności zarówno z przodu 
jak i z tyłu operatora (sterylne plecy). Rozmiar L-XL.” Nadając jej brzmienie: „Sterylny fartuch 
chirurgiczny wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze min. 35g/m2. U góry 
zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem, troki łączone kartonikiem, spo-
sób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającego zachowanie sterylności 
zarówno z przodu jak i z tyłu operatora (sterylne plecy). Rozmiar L-XL.”

Pytanie nr 69:
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Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu IVB: Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 po-
krowiec w rozmiarze 16x250cm?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie IVB poz. 1 pokrowiec w rozmiarze 16x250cm.

Pytanie nr 70:
Dotyczy  opisu  przedmiotu  zamówienia  w Zadaniu  IVB:  Czy Zamawiający  dopuści  w poz.  2 
osłonę  na  kończynę  o  wymiarach  37x105cm,  z  taśmą  lepną  9x49cmcm pozostałe  parametry 
zgodne z SIWZ?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie IVB poz. 2 osłonę na kończynę o wymiarach 37x105cm, z ta-
śmą lepną 9x49cmcm pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 71:
Dotyczy  opisu  przedmiotu  zamówienia  w Zadaniu  IVB:  Czy Zamawiający  dopuści  w poz.  5 
zestaw do żylaków składający się z:

a) serwety z wycięciem w kształcie litery U 200x250cm- 1szt
b) serwety z taśma lepną 240x150cm- 1szt
c) ręczniki chłonne 19x25cm- 4szt
d) serwety na stolik instrumentariuszki 140x190cm- 1 szt.

z osobno pakowaną osłoną na stolik MAYO w rozmiarze 79x145cm pozostałe parametry zgodne 
z SIWZ?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie IVB poz. 5 zestaw do żylaków składający się z:

a) wety z wycięciem w kształcie litery U 200x250cm- 1szt
b) serwety z taśma lepną 240x150cm- 1szt
c) ręczniki chłonne 19x25cm- 4szt
d) serwety na stolik instrumentariuszki 140x190cm- 1 szt.

z osobno pakowaną osłoną na stolik MAYO w rozmiarze 79x145cm pozostałe parametry zgodne 
z SIWZ.

Pytanie nr 72:
Dotyczy  opisu  przedmiotu  zamówienia  w Zadaniu  IVB:  Czy Zamawiający  dopuści  w poz.  6 
zestaw serwet sterylnych w części krytycznej 3-warstwowy składający się z:

a) osłona na stolik Mayo 79x145cm -1szt
b) serweta z taśmą lepną 90x75cm- 2 szt.
c) ręczniki chłonne 19x25cm- 4szt
d) taśma lepna, 9x49cm, nieprzepuszczalna, elastyczna – 1 szt
e) serweta z taśmą lepną 175x175cm- 1szt
f) serweta z taśmą lepną 240x150cm- 1 szt
g) serweta na stolik 150x190 cm-1 szt.

pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie IVB poz. 6 zestaw serwet sterylnych w części krytycznej 3-
warstwowy składający się z:

a) osłona na stolik Mayo 79x145cm -1szt
b) serweta z taśmą lepną 90x75cm- 2 szt.
c) ręczniki chłonne 19x25cm- 4szt
d) taśma lepna, 9x49cm, nieprzepuszczalna, elastyczna – 1 szt
e) serweta z taśmą lepną 175x175cm- 1szt
f) serweta z taśmą lepną 240x150cm- 1 szt
g) serweta na stolik 150x190 cm-1 szt.

pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
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Pytanie nr 73:
Dotyczy  opisu  przedmiotu  zamówienia  w Zadaniu  IVB:  Czy Zamawiający  dopuści  w poz.  7 
zestaw serwet uniwersalnych składający się z:

a) osłona na stolik Mayo 79x145cm- 1 szt.
b) ręczniki chłonne 19x25cm- 4szt
c) serweta z taśmą lepną 90x75cm- 2szt
d) serweta z taśma lepną 175x175cm- 1 szt
e) serweta z taśma lepną 240x150cm- 1 szt
f) serweta na stolik instrumentariuszki 140x190cm- 1 szt
g) taśma lepna, 9x49cm, nieprzepuszczalna, elastyczna- 1 szt

pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie IVB poz. 7 zestaw serwet uniwersalnych składający się z:

a) ona na stolik Mayo 79x145cm- 1 szt.
b) ręczniki chłonne 19x25cm- 4szt
c) serweta z taśmą lepną 90x75cm- 2szt
d) serweta z taśma lepną 175x175cm- 1 szt
e) serweta z taśma lepną 240x150cm- 1 szt
f) serweta na stolik instrumentariuszki 140x190cm- 1 szt
g) taśma lepna, 9x49cm, nieprzepuszczalna, elastyczna- 1 szt

pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 74:
Dotyczy  opisu  przedmiotu  zamówienia  w Zadaniu  IVB:  Czy Zamawiający  dopuści  w poz.  8 
zestaw do operacji tarczycy w części krytycznej 3-warstwowy składający się z:

a) osłona na stolik Mayo wzmocniona 79x145cm-1szt
b) ręczniki chłonne 19x25cm-4szt
c) taśma lepna, 9x49cm, nieprzepuszczalna, elastyczna-1szt
d) serweta z taśmą lepną 90x75cm-1szt
e) serweta z wycięciem w kształcie litery U 200x260cm, wycięcie 20x102cm- 1szt
f) serweta z taśmą lepną 240x175cm i organizatorem przewodów wzmocniona-1szt
g) serweta na stolik 150x190 cm, warstwa chłonna 75x190 cm- 1szt

pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie IVB poz. 8 zestaw do operacji tarczycy w części krytycznej 
3-warstwowy składający się z:

a) osłona na stolik Mayo wzmocniona 79x145cm-1 szt.
b) ręczniki chłonne 19x25cm-4szt
c) taśma lepna, 9x49cm, nieprzepuszczalna, elastyczna-1szt
d) serweta z taśmą lepną 90x75cm-1szt
e) serweta z wycięciem w kształcie litery U 200x260cm, wycięcie 20x102cm- 1szt
f) serweta z taśmą lepną 240x175cm i organizatorem przewodów wzmocniona-1szt
g) serweta na stolik 150x190 cm, warstwa chłonna 75x190 cm- 1szt

pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 75:
Dotyczy  opisu  przedmiotu  zamówienia  w Zadaniu  IVB:  Czy Zamawiający  dopuści  w poz.  9 
sterylną  samoprzylepną torbę do przechwytywania  płynów w rozmiarze 60x60cm wyposażoną 
w zawór do podłączenia drenu i sztywnik do modelowania brzegu?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  dopuszcza  w  Pakiecie  IVB  poz.  9  sterylną  samoprzylepną  torbę  do 
przechwytywania  płynów w rozmiarze  60x60cm wyposażoną w zawór do podłączenia drenu i 
sztywnik do modelowania brzegu.
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Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia w Za-
łączniku nr 1- Formularzu ofertowym Pakiecie VII dodając poz. 5. Laparoskopowy zestaw do 
cholecystektomii: bezostrzowy trokar ze stabilizującą kaniulą 5 mm + 5 mm kaniula, bezostrzowy 
trokar ze stabilizującą kaniulą 11 mm + 11 mm kaniula, igła Veresa, klipsy M/L /a5/; j.m. kpl; 
ilość max 1.

Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  pn.  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej 
w  Świętochłowicach”  przedłuża termin składania ofert na dostawę medycznego sprzętu jednora-
zowego i wielorazowego użytku; znak sprawy: 48/ZA/10, na dzień 11.01.2011 r. do godz. 10:00.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowi-
cach, ul. Chorzowska 38- Sekretariat, pok. nr 2.

Otwarcie  ofert  nastąpi  dnia  11.01.2011.  r.  o godz. 10:30 w siedzibie  Zamawiającego- 
Zespole  Opieki  Zdrowotnej  w  Świętochłowicach,  ul.  Chorzowska  38,  pok.  nr  5  (sala 
konferencyjna).
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

Pakiet I- Igły, kaniule, drobny sprzęt
Lp. Asortyment j.m

.
Ilość 
max

Cena 
netto

Wartość 
netto

VAT 
[%]

Wartość 
brutto

Producent

1. Igła iniekcyjna j.u. sterylne 0,5x25 x 100szt. op. 90
2. Igła iniekcyjna j.u. sterylne 0,6x25 x 100szt. op. 90
3. Igła iniekcyjna j.u. sterylne 0,7x30 x 100szt op. 40
4. Igła iniekcyjna j.u. sterylne 0,7x40 x 100szt. op. 100
5. Igła iniekcyjna j.u. sterylne 0,8x40 x 100szt. op. 340
6. Igła iniekcyjna j.u. sterylne 0,9x40 x 100szt. op. 180
7. Igła iniekcyjna j.u. sterylne 0,9x25 x 100szt. op. 30
8. Igła iniekcyjna j.u. sterylne1,1x40 x 100szt. op. 70
9. Igła z otworem centralnym do bezpiecznego pobierania leków w 

osłonce kolorowej, odróżniającej od pozostałych igieł 1,2x40mm 
op. x 100szt

op. 60

10. Igła do pobierania szpiku kostnego rozm. 1,2 ; 1,6. Wymagany 
zakres regulacji: 10-30mm, 30-50mm, 50-70mm

szt. 15

11. Igły do wstrzykiwaczy insulinowych 0,3x8mm szt. 700
12. Igła typu motylek rozm.: 18-27G lub 19-27G o dł.20mm, dren 

min.30cm z końcówką LUER LOCK
* dopuszcza igły typu motylek o długości 19 mm

szt. 300

13. Igła typu motylek rozm.: 21 i 23G, dren 17cm z możliwością 
pobierania krwi systemem próżniowym

szt. 300

14. Kaniula typu Venflon: wenflon poliuretanowy biokompatybilny 
– min 5 pasków radiacyjnych,
samodomykający się korek, zastawka antyzwrotna, opakowanie 
typu Tyvek rozm. :
-22G dł.25mm śred. zew. cew. 1,3mm; 
-20G dł.32mm śred. zew. cew. 1,1mm;
-18G dł.32mm śred. zew. cew. 1,3mm; 
-18G dł.45mm śred. zew. cew. 1,3mm; 
-17G dł.45mm śred. zew. cew. 1,5mm; 
-16G dł.45mm śred. zew. cew. 1,8mm; 
-14G dł.45mm śred. zew. cew. 2,0mm

szt. 15 000

15. Neoflon wykonany z PTFE ze zdejmowanym uchwytem 
ułatwiającym wprowadzenie bez portu bocznego, opakowanie 
typu Tyvek. Rozm. 26G – 0,6 x 19, 24G – 0,7 x 19

szt. 2 600

16. Kranik trójdrożny, z niezależnie obracającą się nakrętką LUER szt. 3200
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LOCK, sterylny jednorazowego użytku, pokrętło trójramienne 
białe, posiadające optyczny i wyczuwalny identyfikator 
położenia w każdej pozycji, w zestawie znaczniki do oznaczania 
lini krwi (czerwony, niebieski),
przeźroczysta obudowa obrót 360stopni przystosowany do pracy 
z pompką, możliwość podawania lipidów i chemioterapeutyków, 
nie zawierający lateksu (oznaczenie producenta na op. 
jednostkowym, sterylizowane prom. beta i pakowane 
pojedynczo).

17. Kranik trójdrożny, z niezależnie obracającą się nakrętką LUER 
LOCK, sterylny jednorazowego użytku, pokrętło trójramienne 
białe, z białymi koreczkami, posiadający optyczny i wyczuwalny 
identyfikator położenia w każdej pozycji, przeźroczysta obudowa 
obrót 360stopni
przystosowany do pracy z pompką, możliwość podawania 
lipidów i chemioterapeutyków, nie zawierający lateksu 
(oznaczenie producenta na op. jednostkowym, sterylizowane 
prom. beta i pakowane pojedynczo).

szt. 200

18. Korek typu LUER LOCK szt. 30 000
19. Zawór dostępu żylnego, bezigłowy port do wielokrotnego 

wkłucia, kompatybilny z końcówką LUER LOCK i LUER, 
z podzielną membraną spilt-septum, osadzona na przeźroczystym 
konektorze, minimum 100wkłuć,7 dni, płaska membrana łatwa 
do dezynfekcji, kompatybilny lipidowo. Tor przepływu prosty, 
bez elementów mechanicznych, sterylny.

szt. 40

Razem:

Treść oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy,  że  zawarty  w Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  (Załącznik  nr  2  do  SIWZ) wzór  umowy został  przez  nas  
zaakceptowany i  zobowiązujemy się  - w przypadku wyboru naszej  oferty-  do zawarcia  umowy o niniejszej  treści  w miejscu i  terminie  
wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 
22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) dotyczące: posiadania  
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania 
wiedzy  i  doświadczenia;  dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonywania  zamówienia; 
sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu I: .................................................................................................................................... złotych netto
Słownie:.................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu I :................................................................................................................................... złotych brutto
Słownie:.................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
(miejscowość i data)
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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Pakiet II- Igły, strzykawki, przedłużacze

Lp. Asortyment j.m
.

Ilość 
max

Cena 
netto

Wartość 
netto

VAT 
[%]

Wartość 
brutto

Producent

1. Igła iniekcyjna j.u.sterylne 0,45x 12-16 op. x 100szt. op. 110
2. Igła iniekcyjna j.u.sterylne 0,5x 40 op. x 100szt. op. 20
3. Igła iniekcyjna j.u. Sterylne1,25x40 op. x 100szt.

* dopuszcza igły iniekcyjne j.u w rozmiarze 1,2x40
op. 350

4. Igła do akupunktury z miedzianym uchwytem 0,25x40 op. x 
100szt.

op. 12

5. Igła z otworem bocznym do bezpiecznego pobierania leków 
1,2x30mm op.x 100szt.

op. 30

6. Strzykawka z dodatkowym uszczelnieniem do insuliny 1ml z igłą 
0,4x13 op. x 100szt.
* dopuszcza strzykawki do insuliny z igłą 0,45 x 13 mm
* dopuszcza strzykawki do insuliny pakowane po 200 sztuk  
z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości

op. 20

7. Strzykawka z dodatkowym uszczelnieniem (trzyczęściowa) 2ml. 
LUER op. x 100szt.
* dopuszcza strzykawki ze skalą co 0,1 ml

op. 320

8. Strzykawka z dodatkowym uszczelnieniem (trzyczęściowa) 5ml 
LUER op. x 100szt.
* dopuszcza strzykawki ze skalą co 0,2 ml

op. 320

9. Strzykawka z dodatkowym uszczelnieniem (trzyczęściowa) 10ml 
LUER op. x 100 szt.
* dopuszcza strzykawki ze skalą co 0,2 ml

op. 400

10. Strzykawka z dodatkowym uszczelnieniem (trzyczęściowa) 20ml 
LUER op. x 100szt.
* puszcza zaoferowanie strzykawek pakowanych po 50 sztuk z  
jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości
* dopuszcza strzykawki ze skalą co 0,5 ml

op. 250

11. Strzykawka 2ml LUER-LOCK op. x 100szt.
* dopuszcza dopuszcza strzykawkę o pojemności 3 ml, pozostałe  
wymagania zgodnie z SIWZ

op. 150

12. Strzykawka 5ml LUER-LOCK op. x 100szt.
* dopuszcza strzykawki ze skalą co 0,2 ml

op. 160

13. Strzykawka 10ml LUER-LOCK op. x 100szt.
* dopuszcza strzykawki ze skalą co 0,2 ml

op. 120

14. Strzykawka 20ml LUER-LOCK op. x 100szt.
* puszcza zaoferowanie strzykawek pakowanych po 50 sztuk z  
jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości

op. 100
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* dopuszcza strzykawki ze skalą co 0,5 ml
15. Strzykawka z dodatkowym uszczelnieniem, z podzielną skalą do 

pomp infuzyjnych z wcięciem na tłoku 50ml LUER LOCK
szt. 1 250

16. Strzykawka z dodatkowym uszczelnieniem bursztynowa lub 
czarna, z podwójną skalą 50ml LUER LOCK

szt. 750

17. Strzykawka z dodatkowym uszczelnieniem, cewnikowa, Żaneta 
100ml

szt. 900

18. Strzykawka tuberkulinowa j.u. poj. 1ml z igłą op.x 100szt. op. 15
19. Żel do znieczuleń, służący do cewnikowania oraz intubacji, 

poj.5ml, w strzykawce (sterylizowane parą wodną)
* dopuszcza  zaoferowanie żelu do znieczuleń do cewnikowania  
o pojemności 6 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

szt. 50

20. Przedłużacz do pompy infuzyjnej, dł.1,5m, wolne od ftalanów szt. 3 000
21. Przedłużacz do pompy infuzyjnej, bursztynowy, dł.1,5m, wolne 

od ftalanów
szt. 1 000

22. Zestaw sterylny do punkcji jamy opłucnej, zawierający trzy 
igły:14G/ 16G/ 19G, strzykawkę, kranik 3-drożny, worek 
poj.2000ml z podziałką i zastawką antyzwrotną).
* dopuszcza zaoferowanie zestawu sterylnego do punkcji jamy 
opłucnej z 3 igłami w rozmiarze 14G, 16G i 18 G , przy  
zachowaniu pozostałych parametrów jak w SIWZ

szt. 20

Razem:

Treść oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy,  że  zawarty  w Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  (Załącznik  nr  2  do  SIWZ) wzór  umowy został  przez  nas  
zaakceptowany i  zobowiązujemy się  - w przypadku wyboru naszej  oferty-  do zawarcia  umowy o niniejszej  treści  w miejscu i  terminie  
wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 
22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) dotyczące: posiadania  
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania 
wiedzy  i  doświadczenia;  dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonywania  zamówienia; 
sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu II: .................................................................................................................................... złotych netto
Słownie:.................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu II:................................................................................................................................... złotych brutto
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Słownie:.................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
(miejscowość i data)
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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Pakiet III- Materiały do sterylizacji

Lp. Asortyment j.m. Ilość 
max

Cena 
netto

Wartość 
netto

VAT 
[%]

Wartość 
brutto

Producent

1. Rękaw papierowo-foliowy w rolkach płaski, pa-
pier o gramaturze min. 60 g, co najmniej ze 
wskaźnikiem: para wodna, oznaczony napisem 
w języku polskim umieszczonym na wyrobie, 
napisy i wskaźnik umieszczone powinny być 
poza obszarem wypełnienia na papierze pod 
zgrzewem fabrycznym

 szer. 100mm x 200 m
(szer. wymiar +/- 10 mm, 

podać.......................)

 10

2. Rękaw papierowo-foliowy w rolkach płaski, papier o 
gramaturze min. 60 g, co najmniej ze wskaźnikiem: 
para wodna, oznaczony napisem w języku polskim 
umieszczonym na wyrobie, napisy i wskaźnik 
umieszczone powinny być poza obszarem 
wypełnienia na papierze pod zgrzewem fabrycznym

 szer. 150mm x 200 m
(szer. wymiar +/- 10 mm, 

podać........................)

 6

3. Rękaw papierowo-foliowy w rolkach płaski, pa-
pier o gramaturze min. 60 g, co najmniej ze 
wskaźnikiem: para wodna, oznaczony napisem 
w języku polskim umieszczonym na wyrobie, 
napisy i wskaźnik umieszczone powinny być 
poza obszarem wypełnienia na papierze pod 
zgrzewem fabrycznym

 szer. 210mm x 200 m
(szer. wymiar +/- 10 mm, 

podać....................)

 10

4. Rękaw papierowo-foliowy w rolkach płaski, papier o 
gramaturze min. 60 g, co najmniej ze wskaźnikiem: 
para wodna, oznaczony napisem w języku polskim 
umieszczonym na wyrobie, napisy i wskaźnik 
umieszczone powinny być poza obszarem 
wypełnienia na papierze pod zgrzewem fabrycznym

 szer. 300mm x 200 m
(szer. wymiar +/- 10 mm, 

podać....................)
* dopuszcza rękaw 

papierowo-foliowy w 
rolkach płaski o wymiarach 
szer. 320 x 200m, pozostałe  

parametry bez zmian

 10

5. Rękaw papierowo-foliowy w rolkach z fałdą, 
papier o gramaturze min. 60 g, co najmniej ze 
wskaźnikiem: para wodna, oznaczony napisem 
w języku polskim umieszczonym na wyrobie, 
napisy i wskaźnik umieszczone powinny być 
poza obszarem wypełnienia na papierze pod 
zgrzewem fabrycznym

szer. 100mm,
 fałd 50mm x 100 m

(szer. wymiar +/- 10 mm, 
podać....................;

fałd wymiar +/- 10 mm,
podać....................)

 6
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6. Rękaw papierowo-foliowy w rolkach z fałdą, papier 
o gramaturze min. 60 g, co najmniej ze wskaźnikiem: 
para wodna, oznaczony napisem w języku polskim 
umieszczonym na wyrobie, napisy i wskaźnik 
umieszczone powinny być poza obszarem 
wypełnienia na papierze pod zgrzewem fabrycznym

 szer. 150mm,
 fałd 50mm x 100 m

(szer. wymiar +/- 10 mm, 
podać....................;

fałd wymiar +/- 10 mm,
podać....................)

 6

7. Rękaw papierowo-foliowy w rolkach z fałdą, papier 
o gramaturze min. 60 g, co najmniej ze wskaźnikiem: 
para wodna, oznaczony napisem w języku polskim 
umieszczonym na wyrobie, napisy i wskaźnik 
umieszczone powinny być poza obszarem 
wypełnienia na papierze pod zgrzewem fabrycznym

 szer. 200mm, 
fałd 50mm 100 m 

(szer. wymiar +/- 10 mm, 
podać....................;

fałd wymiar +/- 10 mm,
podać....................)

 4

8. Torebka posterylizacyjna, oznaczona napisem w 
języku polskim umieszczonym na wyrobie

400mm x 550mm
(szer. wymiar +/- 20 mm, 

podać....................)

300 

9. Torebka posterylizacyjna, oznaczona napisem w 
języku polskim umieszczonym na wyrobie

400mm x 760mm
(szer. wymiar +/- 20 mm, 

podać....................)

 100

10. Torebka samoprzylepna do sterylizacji, papier o 
gramaturze min. 60 g,  oznaczona napisem w języku 
polskim umieszczonym na wyrobie

100mm x 250mm
(szer. wymiar +/- 10 mm, 

podać....................)

5000 

11. Torebka samoprzylepna do sterylizacji, papier o 
gramaturze min. 60 g,  oznaczona napisem w języku 
polskim umieszczonym na wyrobie

130mm x 250mm
(szer. wymiar +/- 10 mm, 

podać....................)

 5000

12. Torebka samoprzylepna do sterylizacji, papier o 
gramaturze min. 60 g,  oznaczona napisem w języku 
polskim umieszczonym na wyrobie

200mm x 350mm
(szer. wymiar +/- 10 mm, 

podać....................)

 5000

13. Torebka samoprzylepna do sterylizacj, papier o 
gramaturze min. 60 g,  oznaczona napisem w języku 
polskim umieszczonym na wyrobie

300mm x 450mm
(szer. wymiar +/- 10 mm, 

podać....................)

 2000

14. Włóknina zielona lub niebieska 90 cm x 90 cm x 200 
szt.
* dopuszcza włókninę w rozmiarze 90 cm x 90 cm 
pakowaną a’250 szt. z odpowiednim przeliczeniem  
ilości.

op. 3

Razem:

Treść oświadczenia Wykonawcy:
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1. Oświadczamy,  że  zawarty  w Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  (Załącznik  nr  2  do  SIWZ) wzór  umowy został  przez  nas  
zaakceptowany i  zobowiązujemy się  - w przypadku wyboru naszej  oferty-  do zawarcia  umowy o niniejszej  treści  w miejscu i  terminie  
wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 
22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) dotyczące: posiadania  
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania 
wiedzy  i  doświadczenia;  dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonywania  zamówienia; 
sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu III: .................................................................................................................................... złotych netto
Słownie:.................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu III:................................................................................................................................... złotych brutto
Słownie:.................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
(miejscowość i data)
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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Pakiet IVA- Włókninowe wyroby jednorazowe

Lp. Asortyment j.m. Ilość 
max

Cena 
netto

Wartość 
netto

VAT 
[%]

Wartość 
brutto

Producent

1. Maska chirurgiczna pełnobarierowa z wykonana z trzech warstw 
włóknin. Warstwa twarzowa wygładzona, nie powodująca 
uczuleń, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe 
dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana
na troki. Pakowana w kartoniki po max. 50 szt., oznaczone 
zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

szt. 10 000

2. Maska chirurgiczna pełnobarierowa, związywana na troki z nie 
rosiejącą i antyodbalskową osłoną na oczy. Wykonana z trzech 
warstw włóknin, warstwa twarzowa wygładzona, nie posiadająca 
uczuleń. Sposób pakowania w kartoniki
gwarantuje higieniczne przechowywanie i wyjmowanie.

szt. 500

3. Czepek chirurgiczny okrągły, ściągnięty lekką nie uciskającą 
gumką, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 
min. 15g/m2. Pakowany w kartoniki gwarantujące higieniczne 
przechowywanie i wyjmowanie

szt. 2 000

4. Czepek chirurgiczny damski o kroju furażerki wykonany 
w części bocznej z włókniny wiskozowej pochłaniającej pot 
o gramaturze nie mniejszej niż 26g/m2, w części górnej 
z włókniny perforownej i paroprzepuszczalnej o gramaturze nie
mniejszej niż 26g/m2, z tyłu wiązany na troki. Sposób pakowania 
w kartoniki gwarantuje higieniczne przechowywanie i 
wyjmowanie. Rozmiar X L - głębokość 19-20 cm.

szt. 6 000

5. Higieniczne pokrowce na buty wykonane z cienkiej i mocnej folii 
PE, antypoślizgowe

szt. 5  000

6. Niesterylny fartuch zabiegowy z włókniny polipropylenowej 
o gramaturze min. 30g/m2 w nieprzemakalne, wyposażony 
w nieprzemakalne, para przepuszczalne wstawki na rękawach i w 
części przedniej wykonane z laminatu o gramaturze
min. 40g/m2, gwarantujący całkowitą ochronę przed 
przenikaniem płynów, rękawy wykończone elastycznym 
poliestrowym mankietem, wiązany z tyłu na troki. Rozmiar L.

szt. 300

7. Fartuch higieniczny wykonany z z włókniny polipropylenowej o 
gramaturze nie mniejszej niż 30g/m2, stanowiącej barierę dla 
mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, 
wiązany na troki , rękawy wykończone elastycznymi 
poliestrowymi mankietami, powodujący przedłużone poły do
zakładania na plecach, nietoksyczny, niepylący. Rozmiar XL.

szt. 2 000
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8. Uniwersalny fartuch bez rękawów wykonany z cienkiej i mocnej 
białej folii, wiązany na troki, odrywany z rolki.

szt. 2 000

9. Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny 
trójwarstwowej typu SMS o gramaturze min. 35g/m2. U góry 
zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem, 
troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala 
na aplikację fartucha zapewniającego zachowanie sterylności 
zarówno z przodu jak i z tyłu operatora (sterylne plecy). Rozmiar 
L-XL.

szt. 30

10. Sterylny zestaw podstawowy z wycięciem „U” wykonanych 
z minimum dwuwarstwowego laminatu. Etykieta wyrobu 
wyposażona w samoprzylepną etykietę typu TAG przeznaczoną 
do archiwizacji danych. Minimalny skład i wymiary:

1. serweta główna o wymiarach 200x250 cm, z wycięciem 
w kształcie litery „U” otoczonym taśmą samoprzylepną - 
1 szt.,

2.  serweta o wymiarach 240x150 cm z taśmą 
samoprzylepną - 1 szt.,

3. ściereczki chłonne - 4 szt.,
4. całość owinięta w serwetę o wymiarach 140x190 cm, 

służąca jako przykrycie stolika instrumentalnego - 1 szt.

szt. 30

11. Sterylny zestaw serwet do laparoskopii brzusznej, wykonany 
z minimum dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego 
laminatu, w strefie krytycznej wokół otworu dodatkowa warstwa 
chłonna o gramaturze min. 60g/m2. Etykieta
wyrobu wyposażona w samoprzylepną etykietę typ TAG 
przeznaczoną do archiwizacji danych. Minimalny skład i 
wymiary:

1. obłożenie do laparoskopii o wymiarach 175/250 x325 
cm z otworem o wymiarach 25 x 30 cm otoczonym 
taśmą. Z każdej strony otworu znajdują się zintegrowane 
z serwetą kieszenie dwukomorowe a nad otworem 
organizator przewodów - 1 szt.,

2.  osłona na stolik Mayo 79x145 cm – 1 szt.,
3. elastyczna taśma lepna 9x49 cm - 1szt.,
4. organizer przewodów z zamknięciem typu velcro 2,5x 

30 cm – 1 szt.,
5. osłona na przewody i kamerę z perforowaną końcówką 

12x240 cm – 1 szt.,
6. ściereczki chłonne – 4 szt.,
7. całość owinięta w serwetę o wymiarach 150x190 cm, 

służącą jako przykrycie stolika instrumentalnego - 1szt.

szt. 100
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12. Sterylny zestaw serwet do laparoskopii brzuszno-kroczowej, 
wykonany z minimum dwuwarstwowego chłonnego i 
nieprzemakalnego laminatu, w strefie krytycznej wokół otworu 
dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze min. 60g/m2.
Etykieta wyrobu wyposażona w samoprzylepną etykietę typ TAG 
przeznaczoną do archiwizacji danych. Minimalny skład i 
wymiary:

1. obłożenie do laparoskopii o wymiarach 
250/175/270x260 cm z otworem w części górnej 
o wymiarach 25 x 30 cm otoczonym taśmą oraz 
otworem 13x24 w części dolnej. Z każdej strony otworu 
znajdują się zintegrowane z serwetą kieszenie 
dwukomorowe a nad otworem organizator przewodów - 
1 szt.,

2. osłona na stolik Mayo 79x145 cm – 1 szt.,
3.  elastyczna taśma lepna 9x49 cm - 1szt.,
4. organizer przewodów z zamknięciem typu velcro 2,5x 

30 cm – 1 szt.,
5.  ściereczki chłonne – 4 szt.,
6.  serweta z taśmą samoprzylepną 75x75 cm – 1 szt.,
7.  całość owinięta w serwetę o wymiarach 150x190 cm, 

służącą jako przykrycie stolika instrumentalnego – 1 szt.

szt. 30

13. Sterylny zestaw serwet do zabiegów ginekologicznych dolnych, 
wykonanych w całości z minimum dwuwarstwowego chłonnego i 
nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 60g/m2. Etykieta 
wyrobu wyposażona w samoprzylepną
etykietę typu TAG przeznaczoną do archiwizacji danych. 
Minimalny skład i wymiary:

1. serweta główna o wymiarach 150 x 240 cm 
zintegrowana z nogawicami, z otworem o wymiarach 10 
x 15 cm w części kroczowej otoczonym taśmą lepną - 1 
szt.,

2. całość owinięta w serwetę o wymiarach 150 x 180 cm, 
służąca jako przykrycie stolika instrumentalnego - 1 szt.

szt. 30

14. Sterylny zestaw serwet do laparotomii, wykonany w całości z 
minimum dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego 
laminatu o gramaturze 60g/m2. Etykieta wyrobu wyposażona w 
samoprzylepną etykietę typ TAG przeznaczoną do archiwizacji 
danych. Minimalny skład i wymiary:

1. serweta główna o wymiarach 200x340 cm zintegrowana 
z ekranem anestezjologicznym, w części centralnej z 
otworem wypełnionym folią chirurgiczną o wymiarach 
30x30 cm oraz dodatkową warstwę chłonną 75x90 cm 

szt. 100
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wokół otworu - 1 szt.,
2. dwukomorowa, foliowa kieszeń samoprzylepna 2 x 15 x 

40 - 1 szt.,
3. włókninowa taśma samoprzylepna 9x49 - 1szt,
4. osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm - 1szt.,
5.  ściereczki chłonne -2 szt.,
6. całość owinięta w serwetę o wymiarach 150x200 cm, 

służąca jako przykrycie stolika instrumentalnego - 1 szt.
15. Sterylny zestaw do zabiegu cięcia cesarskiego ułożeniu prostym, 

wykonany z minimum dwuwarstwowego chłonnego i 
nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 60g/m2 . 
Minimalny skład i wymiary:

1. serweta główna o wymiarach 180x300 cm w części 
centralnej z otworem trapezowym o wymiarach 
20x30x20 cm wypełnionym folią chirurgiczną. Otwór 
okala worek przechwytujący płyny z usztywnionym 
brzegiem, wyposażony w zawór do podłączenia drenu – 
1 szt.

2. dwukomorowa, foliowa kieszeń samoprzylepna 
2x15x40 cm - 1 szt

3. ręczniki chłonne - 4 szt
4. włókninowa taśma samoprzylepna 9 x 49 cm - 1 szt
5.  serweta 80 x 90 cm z włókniny bawełnopodobnej do 

owinięcia noworodka – 1 szt
6. sterylna osłona na stolik Mayo 79x145 – 1 szt
7. wzmocniony fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny 

trójwarstwowej typu SMS o gramaturze min. 35g/m2 , 
nieprzemakalne wstawki w przedniej części i w 
rękawach, wykonane z laminatu o gramaturze min.40 
g/m2 , u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone 
elastycznym mankietem, troki łączone kartonikiem. 
Rozmiar XL – 2 szt

8.  wzmocniony fartuch chirurgiczny wykonany z 
włókniny trójwarstwowej typ SMS o gramaturze min. 
35g/m2 , nieprzemakalne wstawki w przedniej części i w 
rękawach, wykonane z laminatu o gramaturze min. 40 
g/m2 , u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone 
elastycznym mankietem, troki łączone kartonikiem. 
Rozmiar L – 1 szt

9.  całość owinięta w serwetę o wymiarach 150 x 200 cm, 
służącą jako przykrycie stolika instrumentalnego – 1 szt.

*  opuszcza  zaoferowanie  zestawu  do  cięcia  cesarskiego  

szt. 250
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wykonanego z włókniny trójwarstwowej o gramaturze > 70 gm2 

który zawiera:
1 x Serwetę dla noworodka 100 x 105 cm
1x Serwetę na stolik narzędziowy 140 x 190 cm
1 x Serwetę na stolik narzędziowy 120 x 140 cm
2 x Ręczniki chłonne 15 x 20 cm
1 x Taśma klejąca foliowa 8 x 40 cm
1 x Serweta główna 249 x 300 cm z torbą na płyny z otworem  
trójkątnym 30 x 36  cm,  z  folia  operacyjną  wokół  brzegów,  ze  
wzmocnieniem  chłonnym  wokół  otworu  oraz  dodatkowym  
wzmocnieniem na nogach pacjentki
Oraz osobno pakowana serweta na stolik mayo w rozmiarze 77 x  
142 cm i 3 fartuchy zgodnie z opisem w SIWZ.

16. Jałowy fartuch operacyjny wykonany z włókniny 
bawełnopodobnej typu Spunlaced o gramaturze min. 67g/m2, 
nieprzemakalne wstawki w przedniej części i na rękawach, u 
góry zapinany na rzep, troki łączone kartonikiem, tylne
części fartucha zachodzące na siebie, rękawy wykończone 
elastycznym mankietem Rozmiar XL

szt. 50

Razem:

Treść oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy,  że  zawarty  w Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  (Załącznik  nr  2  do  SIWZ) wzór  umowy został  przez  nas  
zaakceptowany i  zobowiązujemy się  - w przypadku wyboru naszej  oferty-  do zawarcia  umowy o niniejszej  treści  w miejscu i  terminie  
wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 
22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) dotyczące: posiadania  
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania 
wiedzy  i  doświadczenia;  dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonywania  zamówienia; 
sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu IVA: .................................................................................................................................... złotych netto
Słownie:.................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu IVA:................................................................................................................................... złotych brutto
Słownie:.................................................................................................................................................................................................................
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………………………………..
(miejscowość i data)
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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Pakiet IVB- Włókninowe wyroby jednorazowe

Lp. Asortyment j.m. Ilość 
max

Cena 
netto

Wartość 
netto

VAT 
[%]

Wartość 
brutto

Producent

1. Sterylny pokrowiec na przewody o wymiarze 14 x 250 cm, 
wykonany z mocnej przeźroczystej folii PE, teleskopowo złożony 
z taśmami do mocowania na końcówkach.
* puszcza sterylny pokrowiec na przewody o wymiarze  15 cm x 
250 cm, pozostałe zapisy siwz bez zmian
* dopuszcza pokrowiec w rozmiarze 16x250cm

szt. 300

2. Sterylna osłona na kończynę o wym. 35x120 cm, z taśmą 10x50 
cm, etykieta wyrobu wyposażona w samoprzylepna etykietę 
przeznaczoną do archiwizacji danych
* dopuszcza sterylną osłonę na kończynę o wymiarze 120 x 45 cm
* dopuszcza osłonę na kończynę o wymiarach 37x105cm, z taśmą 
lepną 9x49cmcm pozostałe parametry zgodne z SIWZ

szt. 30

3. Majtki do kolonoskopii, gramatura min. 25 g szt. 1000
4. Pościel j.u. gramatura min. 25 g, (poszewka na poduszkę, 

poszewka na kołdrę,prześcieradło)
szt. 2000

5. Sterylny zestaw do żylaków kończyn dolnych wykonanych z 
minimum dwuwarstwowego laminatu, gramatura min.56 g/m2. 
Etykieta wyrobu wyposażona w samoprzylepną etykietę typu 
TAG przeznaczoną do archiwizacji danych. Minimalny skład i 
wymiary:

1. serweta na stolik MAYO 80x140cm- 1 szt
2. serweta na stolik 150x190 cm-1 szt
3. serweta z wycięciem ,,U”, wzmocniona centralnie 

200x260 cm- 1 szt
4. serweta samoprzylepna 170x180 cm- 1 szt
5. 4x ręcznik do rąk

* dopuszcza w Pakiecie IVB poz. 5 zestaw do żylaków składający  
się z:

a) wety z wycięciem w kształcie litery U 200x250cm- 1szt
b) serwety z taśma lepną 240x150cm- 1szt
c) ręczniki chłonne 19x25cm- 4szt
d) serwety na stolik instrumentariuszki 140x190cm- 1 szt.

z osobno pakowaną osłoną na stolik MAYO w rozmiarze  
79x145cm pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

szt. 30
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6. Sterylny zestaw serwet uniwersalnych, wykonanych w całości 
z minimum dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego 
laminatu o gramaturze min. 56g/m2. Etykieta wyrobu 
wyposażona w samoprzylepną etykietę typu TAG przeznaczoną 
do archiwizacji danych. Minimalny skład i wymiary:

1. serweta na stolik Mayo 80x140 cm-1 szt.
2. serweta na stolik 150x190 cm-1szt.
3. serweta samoprzylepna 3-warstwowa, 170x180 cm-1szt.
4. serweta samoprzylepna 3-warstwowa, 170x240 cm-1szt.
5. serweta samoprzylepna 3-warstwowa, 70x90 cm-2szt.
6. taśma przylepna 10x50 cm- 1 szt.
7. 4x ręcznik do rąk.

* dopuszcza w Pakiecie IV B poz. 6 sterylny zestaw uniwersalny  
o następującym składzie:

       Szt.        rozmiar (cm)
serweta z przylepcem 1 240x180
serweta z przylepcem 1 180x150
serweta z przylepcem 2 90x80

taśma medyczna 1 50x10
serweta na stół instrum. 1 180x140
serweta na stolik Mayo 1 145x80

serwetki do rąk 4 50x40

* dopuszcza w Pakiecie IVB poz. 6 zestaw serwet sterylnych w 
części krytycznej 3-warstwowy składający się z:

a) ona na stolik Mayo 79x145cm -1szt
b) serweta z taśmą lepną 90x75cm- 2 szt.
c) ręczniki chłonne 19x25cm- 4szt
d) taśma lepna, 9x49cm, nieprzepuszczalna, elastyczna – 1  

szt
e) serweta z taśmą lepną 175x175cm- 1szt
f) serweta z taśmą lepną 240x150cm- 1 szt
g) serweta na stolik 150x190 cm-1 szt.

pozostałe parametry zgodne z SIWZ

szt. 100
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7. Sterylny zestaw uniwersalny, wykonanych z minimum 
dwuwarstwowego laminatu, gramatura min.56 g/m2. Etykieta 
wyrobu wyposażona w samoprzylepną etykietę typu TAG 
przeznaczoną do archiwizacji danych. Minimalny skład i 
wymiary:

1. serweta na stolik 150x190 cm-1 szt.
2. serweta na stolik Mayo 80x140 cm- 1 szt.
3. serweta samoprzylepna 150x180 cm-1 szt
4. serweta samoprzylepna 150x240 cm- -1 szt
5. serweta samoprzylepna 75x90 cm- 2 szt
6. 2x ręcznik do rąk.

* dopuszcza w Pakiecie IV B poz. 7 sterylny zestaw uniwersalny  
o następującym składzie:

     Szt.       rozmiar (cm)

serweta z przylepcem
1 240x180

serweta z przylepcem 1 180x150
serweta z przylepcem 2 90x80

taśma medyczna 1 50x10
serweta na stół instrum. 1 180x140
serweta na stolik Mayo 1 145x80

serwetki do rąk 4 50x40

* dopuszcza w Pakiecie IVB poz. 7 zestaw serwet uniwersalnych  
składający się z:

a) osłona na stolik Mayo 79x 145 cm- 1 szt.
b) ręczniki chłonne 19x25cm- 4szt
c) serweta z taśmą lepną 90x75cm- 2szt
d) serweta z taśma lepną 175x175cm- 1 szt
e) serweta z taśma lepną 240x150cm- 1 szt
f) serweta na stolik instrumentariuszki 140x190cm- 1 szt
g) taśma lepna, 9x49cm, nieprzepuszczalna, elastyczna- 1  

szt
pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

szt. 100

8. Sterylny zestaw serwet do operacji tarczycy, wykonany z min. 
Dwuwarstwowego laminatu, gramatura min.56 g/m2, etykieta 
wyrobu wyposażona w samoprzylepną etykirtę typu TAG 
przeznaczoną do archiwizacji danych. Min. Skład:

1. serweta na stolik Mayo wzmocniona 80x140 cm-1 szt
2. serweta na stolik 150x190 cm-1 szt.
3. serweta operacyjna  200x260 cm, z wycięciem ,,U”8x65 

szt. 10
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cm przylepnym z 3-warstowego laminatu z warstwą 
chłonną, wzmocniona-1szt.

4. serweta 3-warstwowa 170x240 cm z przylepcem i 
organizatorem przewodów wzmocniona- 1 szt.

5. taśma przylepna 10x50 cm-1 szt
6. 4x ręcznik do rąk

* dopuszcza w Pakiecie IVB poz. 8 zestaw do operacji tarczycy w 
części krytycznej 3-warstwowy składający się z:

a) osłona na stolik Mayo wzmocniona 79x145 cm- 1 szt.
b) ręczniki chłonne 19x25cm-4szt
c) taśma lepna, 9x49cm, nieprzepuszczalna, elastyczna-1szt
d) serweta z taśmą lepną 90x75cm-1szt
e) serweta  z  wycięciem  w  kształcie  litery  U  200x260cm,  

wycięcie 20x102cm- 1szt
f) serweta  z  taśmą  lepną  240x175cm  i  organizatorem  

przewodów wzmocniona-1szt
g) serweta na stolik 150x190 cm, warstwa chłonna 75x190  

cm- 1szt
pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

9. Torebka na płyny50x50 cm, z filtrem, wzmocnieniem oraz 
portem 
* dopuszcza sterylną samoprzylepną torbę do przechwytywania  
płynów w rozmiarze 60x60cm wyposażoną w zawór do 
podłączenia drenu i sztywnik do modelowania brzegu

szt. 20

Razem:

Treść oświadczenia Wykonawcy:

3. Oświadczamy,  że  zawarty  w Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  (Załącznik  nr  2  do  SIWZ) wzór  umowy został  przez  nas  
zaakceptowany i  zobowiązujemy się  - w przypadku wyboru naszej  oferty-  do zawarcia  umowy o niniejszej  treści  w miejscu i  terminie  
wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 
22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) dotyczące: posiadania  
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania 
wiedzy  i  doświadczenia;  dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonywania  zamówienia; 
sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu IV B: .................................................................................................................................... złotych netto
36



Słownie:.................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu IV B:................................................................................................................................... złotych brutto
Słownie:.................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
(miejscowość i data)
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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Pakiet V- Akcesoria do tomografu

Lp. Asortyment j.m. Ilość 
max

Cena 
netto

Wartość 
netto

VAT 
[%]

Wartość 
brutto

Producent

1. Zestaw do strzykawki automatycznej przy TK 200 ml CT 9000 szt. 250

2. Łącznik do strzykawki automatycznej CTL 120 cm
* dopuszcza łącznik do strzykawki automatycznej CTL o długości 120-  
150 cm

szt. 250

Razem:

Treść oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy,  że  zawarty  w Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  (Załącznik  nr  2  do  SIWZ) wzór  umowy został  przez  nas  
zaakceptowany i  zobowiązujemy się  - w przypadku wyboru naszej  oferty-  do zawarcia  umowy o niniejszej  treści  w miejscu i  terminie  
wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 
22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) dotyczące: posiadania  
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania 
wiedzy  i  doświadczenia;  dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonywania  zamówienia; 
sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu V: .................................................................................................................................... złotych netto
Słownie:.................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu V:................................................................................................................................... złotych brutto
Słownie:.................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
(miejscowość i data)

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
Pakiet VII- Staplery II
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Lp. Asortyment j.m. Ilość 
max

Cena 
netto

Wartość 
netto

VAT 
[%]

Wartość 
brutto

Producent

1. Stapler liniowy tnąco- zamykający z nożem 75 mm, z dwoma potrójnymi 
liniami zszywek, możliwością regulacji wysokości zamknięcia zszywki 
w zakresie 1,5 mm; 1,8 mm; 2,0 mm

szt. 10

2. Stapler liniowy tnąco- zamykający z nożem 55 mm, z dwoma potrójnymi 
liniami zszywek, możliwością regulacji wysokości zamknięcia zszywki 
w zakresie 1,5 mm; 1,8 mm; 2,0 mm

szt. 10

3. Ładunek do staplera tnąco- zamykający z nożem 75 mm, z dwoma 
potrójnymi liniami zszywek, możliwością regulacji wysokości 
zamknięcia zszywki w zakresie 1,5 mm; 1,8 mm; 2,0 mm

szt. 20

4. Ładunek do staplera tnąco- zamykający z nożem 55 mm, z dwoma 
potrójnymi liniami zszywek, możliwością regulacji wysokości 
zamknięcia zszywki w zakresie 1,5 mm; 1,8 mm; 2,0 mm

szt. 10

5. Laparoskopowy zestaw do cholecystektomii: bezostrzowy trokar ze 
stabilizującą kaniulą 5 mm + 5 mm kaniula, bezostrzowy trokar ze 
stabilizującą kaniulą 11 mm + 11 mm kaniula, igła Veresa, klipsy M/L 
/a5/

kpl. 1

Razem:

Treść oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy,  że  zawarty  w Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  (Załącznik  nr  2  do  SIWZ) wzór  umowy został  przez  nas  
zaakceptowany i  zobowiązujemy się  - w przypadku wyboru naszej  oferty-  do zawarcia  umowy o niniejszej  treści  w miejscu i  terminie  
wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 
22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) dotyczące: posiadania  
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania 
wiedzy  i  doświadczenia;  dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonywania  zamówienia; 
sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu VII: .................................................................................................................................... złotych netto
Słownie:.................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu VII:................................................................................................................................... złotych brutto
Słownie:.................................................................................................................................................................................................................
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………………………………..
(miejscowość i data)
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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Pakiet IX- Narzędzia chirurgiczne

Lp. Asortyment j.m
.

Ilość 
max

Cena 
netto

Wartość 
netto

VAT 
[%]

Wartość 
brutto

Producent

1. Kleszcze do szwu kapciuchowego, szczęki z wkładami 
silikonowymi, z dwoma kanalikami do wprowadania igieł, roz. 
55x 10 mm, dł. 280 mm, uatoklawowalne

szt. 1

2. Klipsownica wielorazowa do klipsów tytanowych medium/large, 
obrotowa, śr. 10 mm, z kanałem płuczącym luer, nierozbieralna, 
dł. robocza 330 mm

szt. 1

3. Klipsy tytanowe medium/large, w magazynkach po max. 6 szt. szt. 960
4. Uchwyt uniwersalny do elektrody haczykowej, wymienna "L" w 

osłonie ceramicznej,  o śr. 5 mm
szt. 1

5. Linka (cięgno do rozszerzadła żylnego z gwintem do 
zastosowania z uchwytem w kształcie ,,T”, dł. 1m, 
autoklawowalne

szt. 2

6. Nożyczki METZENBAUM z twardą wkładką i  wymienną 
izolacją, obrotowe, rozbieralne na wkład, tubus metalowy, tuleja 
izolacyjna, uchwyt zatrzaskowy bez blokady,  ostrza ząbkowane, 
śr. 5 mm, dł. robocza min. 310 mm

szt. 1

7. Kleszczyki bipolarne MARYLAND, obrotowe, rozbieralne na 
wkład, tubus z wymienną izolacją, uchwyt zatrzaskowy, śr. 5 
mm, dł. robocza min. 310 mm

szt. 1

8. Wkład roboczy bipolarny Maryland szt. 1
9. Uszczelki zewnętrzne do trokarów o śr.  5,5  mm, szt. 20
10. Uszczelki zewnętrzne do trokarów o śr. 10 mm szt. 20
11. Uchwyt z blokadą do narzędzi laparoskopowych, mocowanie 

zatrzaskowe
szt. 1

12. Kleszczyki laparoskopowe, ostre ( 2 x 4 zęby), z wymienną 
izolacją, jednostronnie ruchome, obrotowe,  rozbieralne na 
wkład, tubus metalowy, tuleja izolacyjna uchwyt zatrzaskowy, 
śr. 5 mm, dł. robocza 310 mm.

szt. 2

13. Zawór silikonowo-ceramiczny, klapkowy, okrągły, do  kaniuli 10 
mm (1opX20 SZT.)

szt. 1

14. Zawór silikonowo-ceramiczny, klapkowy, okrągły, do  kaniuli 
5,5mm (1opX20 SZT.)

szt. 1

15. Uszczelka redukcyjna 10mm-5,5mm szt. 30
16. Trokar metalowy,śr. 10mm, z zaworem klapkowym silikonowo-

ceramicznym, tuleja gładka, głowica z dźwignią umożliwiającą 
otwarcie zaworu z ręki

szt. 2

17. Trokar metalowy, śr.5,5mm, z zaworem klapkowym silikonowo- szt. 2
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ceramicznym, tuleja gładka, głowica z dźwignią umożliwiającą 
otwarcie zaworu z ręki

18.  Imadło MAYO-HEGAR  z twardą wkładką,  skok ząbków co 
0,5mm, dł. 20,5 cm

szt. 5

19. Kleszczyki ALLis,  dł.  22 cm szt. 2
20. Nożyczki do materiałów opatrunkowych LISTER, zagięte, dł. 

155 mm
* dopuszcza w Pakiecie IX poz. 20 nożyczki o długości 16 cm

szt. 6

21. Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zagięte, dł. 200 mm szt. 3
22. Imadło chirurgiczne HEGAR,  szczęki z wcięciem, dł. 200 mm szt. 10
23. Kleszcze do histerektomii SEGOND-LANDAU, proste , uchwyt 

z blokadą, dł. 240 mm
szt. 3

24. Kleszcze do histerektomii SEGOND, zagięte, uchwyt z blokadą, 
dł. 240 mm

szt. 3

25. Zestaw drenów silikonowych, autoklawowalnych do pompy 
ssąco-płuczącej firmy STRYKER

szt. 3

26. Olej do pielęgnacji narzędzi chirurgicznych w sprayu, poj. 300 
ml

szt. 2

27. O - ring do trokara 10 mm szt. 20
28. O - ring do trokara 5,5 mm szt. 20
29.  Pęseta naczyniowa, atraumatyczna wg DE BAKEY, szer. 3,5 

mm, dł. 24 cm 
szt. 1

30. Redukcja rurkowa 10-5,5 mm szt. 3
31. Nożyczki Nelson-Matzenbaum, zagięte, z twardą wkładką i 

szlifem falistym, dł.  28 cm  
szt. 2

32. Nożyczki naczyniowe, kątowe, wg  De Bakey, ostrza ostre, kąt 
zagięcia 60o, dł. 220 mm  

szt. 1

33. Kocher prosty dł 15 cm szt. 20
34. Kleszczyki naczyniowe wg Kocher-Ochsner,  proste, dł.   22,5 

cm  
szt. 10

35. Spinaki Backhaus 11 cm szt. 10
36. Spinaki Backhaus 13,5 cm szt. 10
37. Pean prosty, dł.  14 cm szt. 20
38. Pean odgięty 14 cm szt. 20
39. Odgryzacz kostny wg WEIL-BLAKESLEY, prosty, dł. robocza 

120 mm, szer. szczęki: 3 mm
szt. 3

40. Pętla druciana śr. 0,4 mm, migdałkowa, szer. 3 cm,  ( op.x100szt) szt. 1
41. Hak operacyjny wg St. Marks, rozm. 174 x 60 mm/ 60 x 45 mm, 

dł.  330 mm 
szt. 1

42. Wziernik doodbytniczy 3-łyżkowy wg Mathieu, dł. robocza 95 
mm, dł. całkowita  215 mm 

szt. 1

43. Wziernik ginekologiczny wg LANDAU, rozm.  110x38 mm, dł szt. 2
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290 mm 
44. Nożyczki Standard proste ( obustronnie szpic) 11,5 cm szt. 15
45.  Nożyczki Kilner proste (obustronnie szpic), delikatne, dł. 115 

mm  
szt. 10

46. Rączka do ostrzy wymiennych nr 3 szt. 4
47. Łyżeczka ostra wg JACOBSON, dwustronna  szer. 4,2/4,5 mm, 

dł. 140 mm 
szt. 2

48. Miska nerkowata poj. 250 ml szt. 5
49. Pęseta anatomiczna prosta dł 13 cm szt. 4
50. Pęseta anatomiczna prosta dł. 16 cm szt. 5
51. Pęseta anatomiczna dł 30 cm szt. 2
52. Kleszczyki do materiałów opatrunkowych wg  MAIER, proste, 

bez zapinki,  dł 26,5 cm 
szt. 5

53.  Kleszczyki preparacyjne wg Gemini, mocno zagięte, dł. 280 mm szt. 2
54. Kleszczyki preparacyjne wg Overholt, dł.  295 mm szt. 2
55. Imadło z twardą wkładką wg  Masson, dł.  265 mm szt. 2
56. Hak operacyjny wg kocher,  jednozębny, ostry,  dł 220 mm szt. 2
57. Raspator do żeber wg  Lambotte, szer. 20 mm, dł.  215 mm szt. 1
58. Pilnik/raszpla, dwustronny, szer. 20 mm, dł. 220 mm szt. 1
59. Oliwka do rozszerzadła żylnego śr. 3mm szt. 1
60. Oliwka do rozszerzadła żylnego śr.6 mm szt. 1
61. Oliwka do rozszerzadła żylnego śr.9mm szt. 1
62. Oliwka do rozszerzadła żylnego śr.12 mm szt. 1
63. Oliwka do rozszerzadła żylnego śr.15mm szt. 1

Razem:

Treść oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy,  że  zawarty  w Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  (Załącznik  nr  2  do  SIWZ) wzór  umowy został  przez  nas  
zaakceptowany i  zobowiązujemy się  - w przypadku wyboru naszej  oferty-  do zawarcia  umowy o niniejszej  treści  w miejscu i  terminie  
wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 
22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) dotyczące: posiadania  
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania 
wiedzy  i  doświadczenia;  dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonywania  zamówienia; 
sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu IX: .................................................................................................................................... złotych netto
Słownie:.................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu IX:................................................................................................................................... złotych brutto
Słownie:.................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
(miejscowość i data)
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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ałącznik nr 2 A
WZÓR UMOWY

zawarta dnia .................................. w Świętochłowicach

           pomiędzy:

SP ZOZ Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach 
z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38  NIP: 627 16 69 770  KRS: 0000042462

reprezentowanym przez:
Dyrektora mgr Grzegorza Nowaka 

zwanym dalej Zamawiającym

a 

reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą,

§ 1

Umowa  została  zawarta  w  oparciu  o  postępowanie  prowadzone  w  trybie  “przetargu 
nieograniczonego” zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), opublikowanego w Biuletynie 
Zamówień  Publicznych  w dniu  .....................  na  dostawę  sprzętu  medycznego  jednorazowego 
i wielorazowego użytku. 

ZGODNIE Z OFERTĄ Z DNIA ...
STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK  DO UMOWY

DLA PAKIETU ...

§ 2

1. Zamawiający  ma  prawo rozwiązać  umowę jeżeli  dane  zawarte  w ofercie  zostaną  uznane 
za nieprawdziwe. 

2. Sprzęt jednorazowego i wielorazowego użytku  powinien być dostarczany do Magazynu przy 
ul. Chorzowskiej 36, 41- 605 w Świętochłowicach dostawa następowała będzie sukcesywnie 
zgodnie  z  pisemnymi  częściowymi  zamówieniami  w ciągu 12 miesięcy  od daty zawarcia 
umowy. 

3. Czas trwania umowy - 12 miesięcy od daty zawarcia, tj. od dnia ............ r.  do dnia  ............. 
r.

4. Sprzęt jednorazowego i wielorazowego użytku  dostarczany będzie w ciągu 7 dni od daty 
złożenia zamówienia przez Zamawiającego za pomocą faxu na nr .....................................

5. Koszty  transportu  przedmiotu  umowy  do  Magazynu  przy  ul.  Chorzowskiej  36,  41-605 
w Świętochłowicach ponosi Wykonawca – dostawa transportem Wykonawcy.

6. Sprzęt jednorazowego i wielorazowego użytku będzie zamawiany w zależności od potrzeb.
7. Ilości określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, to ilości maksymalne.
8. Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia sprzętu jednorazowego i wielorazowego 

użytku  w  ilościach  maksymalnych,  określonych  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia.
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9. Strony  ustalają,  że  ceny  jednostkowe  wyszczególnione  w  załączniku  nr  1  do  niniejszej 
umowy,  który  stanowi  oferta  przetargowa,  obowiązują  przez  cały  okres  obowiązywania 
umowy, z zastrzeżeniem zmian cen określonych w § 8 ust.1.

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za  dostawę sprzętu jednorazowego 
i wielorazowego użytku przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania 
faktury,  która  zostanie  wystawiona  po  dostarczeniu  przedmiotu  zamówienia,  co  zostanie 
potwierdzone przez Zamawiającego na pisemnym – pod rygorem nieważności – dowodzie 
dostawy. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

2. Faktura zostanie wystawiona w języku polskim przez Wykonawcę.
3. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki.

§ 4

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie 
powiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych i wad 
jakościowych w ciągu 72 godzin – od otrzymania powiadomienia.
Wykonawca  zobowiązuje  się  wymienić  niezwłocznie  towar  wadliwy na towar wolny od wad 
i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 72 godzin od chwili rozpatrzenia 
reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.

§ 5

W  razie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się 
zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w  wysokości  10%  wartości  brutto  niewykonanego  lub  nienależycie  wykonanego 
przedmiotu  umowy  określonej  w  ofercie  stanowiącej  integralną  część  umowy,  gdy 
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

b) w wysokości 1 % wartości brutto ceny określonej w ofercie stanowiącej integralną część 
umowy,  za  każdy  dzień  opóźnienia  w  dostarczeniu  towaru  lub  wymianie  towaru 
wadliwego na wolny od wad, czy też uzupełnieniu braków ilościowych w dostarczonym 
towarze.

§ 6

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Jeżeli  Wykonawca będzie  realizował  przedmiot  umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny 
z umową  Zamawiający  może  wezwać  Wykonawcę  do  zmiany  sposobu  wykonania 
wyznaczając  Wykonawcy  w  tym  celu  odpowiedni  termin,  a  po  bezskutecznym  upływie 
wyznaczonego terminu od umowy odstąpić.

§ 8
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1. Zgodnie z Art. 144  ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę 
zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:

a) obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę;
b) zmiany stawki podatku VAT;
c) zmiany ceny urzędowej przedmiotu umowy;
d) zmiany  konfekcjonowania  przy  założeniu,  że  cena  proponowanego  opakowania 

w przeliczeniu na ilości z oferty nie będzie wyższa niż dotychczasowa;
e) konieczności  przedłużenia  terminu  umowy  w  przypadku  nie  wykorzystania  przez 

Zamawiającego w trakcie trwania umowy pełnej ilości dostarczanego  przedmiotu umowy 
- przy zachowaniu dotychczasowej ceny:

f) zmiany producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie 
przez Wykonawcę wycofał się z produkcji.

§ 9

W sprawach nie  uregulowanych  niniejszą  umową zastosowanie  mają przepisy ustawy z dnia  
 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) oraz  
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 96, z późn. zm.). 

§10

Ewentualne  spory  wynikłe  z  niniejszej  umowy rozstrzygać  będzie  Sąd miejscowo właściwy  
dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy ani 
ustanawiać na nich zastawów lub zawierać co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych 
w trybie Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności umów poręczenia, bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 12

Integralną częścią umowy jest:
- Formularz ofertowy -Załącznik nr 1 do umowy.
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

   

§ 13

Umowę sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach,  po  jednym  dla każdej ze 
stron.

WYKONAWCA                     ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 2 B
WZÓR UMOWY

zawarta dnia .................................. w Świętochłowicach

           pomiędzy:

SP ZOZ Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach 
z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38  NIP: 627 16 69 770  KRS: 0000042462

reprezentowanym przez:
Dyrektora mgr Grzegorza Nowaka 

zwanym dalej Zamawiającym

a 

reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą,

§ 1

Umowa  została  zawarta  w  oparciu  o  postępowanie  prowadzone  w  trybie  “przetargu 
nieograniczonego” zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.), opublikowanego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu ..................... na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku.
 

ZGODNIE Z OFERTĄ Z DNIA ... 
STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK  DO UMOWY 

DLA PAKIETU …

§ 2

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jeżeli dane zawarte w ofercie zostaną uznane 
za nieprawdziwe. 

2. Sprzęt jednorazowego użytku  powinien być dostarczany do Apteki Szpitalnej  przy ul. 
Chorzowskiej 36, 41- 605 w Świętochłowicach dostawa następowała będzie sukcesywnie 
zgodnie z pisemnymi częściowymi zamówieniami w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia 
umowy. 

3. Czas trwania umowy - 12 miesięcy od daty zawarcia, tj. od dnia ............ r.  do dnia  ......... 
r.

4. Sprzęt jednorazowego użytku będzie w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia przez 
Zamawiającego za pomocą faxu na nr .....................................

5. Koszty transportu przedmiotu umowy do Apteki Szpitalnej przy ul. Chorzowskiej 36, 41-
605 w Świętochłowicach ponosi Wykonawca – dostawa transportem Wykonawcy.

6. Sprzęt jednorazowego użytku  będzie zamawiany w zależności od potrzeb.
7. Ilości określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, to ilości maksymalne.
8. Zamawiający  nie  jest  zobowiązany  do  zamówienia  sprzętu  jednorazowego   użytku 

w ilościach  maksymalnych,  określonych  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia.
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9. Strony ustalają,  że ceny jednostkowe wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy,  który stanowi oferta przetargowa, obowiązują przez cały okres obowiązywania 
umowy, z zastrzeżeniem zmian cen określonych w § 8 ust.1.

§ 3

1. Zamawiający  zobowiązuje  się  dokonać  zapłaty  należności  za   dostawę  sprzętu 
jednorazowego  użytku  przelewem  na  konto  Wykonawcy  w  ciągu  30  dni  od  daty 
otrzymania faktury,  która zostanie wystawiona po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, 
co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego na pisemnym – pod rygorem nieważności 
– dowodzie dostawy. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.

2. Faktura zostanie wystawiona w języku polskim przez Wykonawcę.
3. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki.

§ 4

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie 
powiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych i wad 
jakościowych w ciągu 72 godzin – od otrzymania powiadomienia.
Wykonawca  zobowiązuje  się  wymienić  niezwłocznie  towar  wadliwy na towar wolny od wad 
i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 72 godzin od chwili rozpatrzenia 
reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.

§ 5

W  razie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się 
zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego lub nienależycie wykonanego przedmiotu 
umowy określonej w ofercie stanowiącej integralną część umowy, gdy Zamawiający odstąpi 
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

b) w wysokości 1 % wartości brutto ceny określonej w ofercie stanowiącej integralną część 
umowy, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru lub wymianie towaru wadliwego 
na wolny od wad, czy też uzupełnieniu braków ilościowych w dostarczonym towarze;

§ 6

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 7

1. W razie zaistnienia istotnej  zmiany okoliczności  powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny 
z umową  Zamawiający  może  wezwać  Wykonawcę  do  zmiany  sposobu  wykonania 
wyznaczając  Wykonawcy  w tym celu  odpowiedni  termin,  a  po bezskutecznym  upływie 
wyznaczonego terminu od umowy odstąpić.

§ 8
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1. Zgodnie z Art. 144  ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę 
zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:

a) obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę;
b) zmiany stawki podatku VAT;
c) zmiany ceny urzędowej przedmiotu umowy;
d) zmiany  konfekcjonowania  przy  założeniu,  że  cena  proponowanego  opakowania 

w przeliczeniu na ilości z oferty nie będzie wyższa niż dotychczasowa;
e) konieczności  przedłużenia  terminu  umowy  w  przypadku  nie  wykorzystania  przez 

Zamawiającego w trakcie trwania umowy pełnej ilości dostarczanego  przedmiotu umowy - 
przy zachowaniu dotychczasowej ceny:

f) zmiany producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie 
przez Wykonawcę wycofał się z produkcji.

§ 9

W sprawach nie  uregulowanych  niniejszą  umową zastosowanie  mają przepisy ustawy z dnia  
 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) oraz  
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 96, z późn. zm.). 

§10

Ewentualne  spory  wynikłe  z  niniejszej  umowy rozstrzygać  będzie  Sąd miejscowo właściwy  
dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy ani 
ustanawiać na nich zastawów lub zawierać co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych 
w trybie Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności umów poręczenia, bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 12

Integralną częścią umowy jest:
- Formularz ofertowy -Załącznik nr 1 do umowy.
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

   

§ 13

Umowę sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach,  po  jednym  dla każdej ze 
stron.

WYKONAWCA                     ZAMAWIAJĄCY
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