
 

ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ
w Świętochłowicach

ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice
Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462

NIP 627-16-69-770, REGON  000311450  
Dyrektor           tel.032/ 245-34-40
                         tel.032 /770-77-84
Kadry               tel. 032/245-25-54
Gł. księgowa    tel. 032/245-25-28

Świętochłowice, 27 grudnia 2010 r.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

nr zamówienia publicznego: …………………………..                                               48/ZA/10 

przedmiot zamówienia publicznego: 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 
medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku.

wymagany czas realizacji zamówienia:   ……… 12 miesięcy od daty podpisania umowy
        
                                                                          
termin składania ofert:…………………………                     7 stycznia 2011 godz. 10:00

termin otwarcia ofert:……………………………                     7 stycznia 2011 godz. 10:30

termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert

miejsce składania ofert: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38 
sekretariat- pokój nr 2.

miejsce otwarcia ofert:  Zespół  Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38
sala konferencyjna – pokój nr 5.

      



osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:
w zakresie procedury przetargowej:
tel. 32/ 245 33 38 w godzinach od 12:00 - 14:00                                 -         Martyna Kołton
fax. 32/ 770 74 35       
zaopatrzenie@zoz.net.pl

w zakresie przedmiotu zamówienia:  
tel. 32/ 245 50 41 wew. 230 w godzinach od  12:00 - 14:00       -         mgr Danuta Wykowska
fax. 32/ 770 74 35
zaopatrzenie@zoz.net.pl

tel. 32/ 245 50 41 wew. 262 w godzinach od  12:00 - 14:00       -         mgr Maria Walus
fax. 32/ 770 74 35
zaopatrzenie@zoz.net.pl

                                 
kryteria oceny ofert: 

cena      -       100%

postępowanie prowadzone jest   w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo 
Zamówień  Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późń. zm.).

załączniki:
1. Formularz ofertowy  wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków, o których mowa 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. z późń. zm.) - 
Załącznik nr 1.

2. Wzór umowy  - Załącznik nr 2A oraz 2B.
3. Oświadczenie o braku  podstaw  do wykluczenia o którym mowa w  art.  24 ust. 1  i  2 Ustawy z dnia 29  stycznia  

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.) - Załącznik nr 3.
4. Wykaz wykonanych-wykonywanych dostaw  - Załącznik nr 4.
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Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówien  ia  

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.-  Prawo Zamówień 
Publicznych,  w trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  szacunkowej  zamówienia  poniżej 
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.  11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.).

Rozdział 2. Przedmiot zamówienia

Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku.

Opis  przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zmówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) 
kodami:

33100000-1 - urządzenia medyczne
33141320-9 - igły medyczne
33140000-3 - materiały medyczne
33169000-2 - przyrządy chirurgiczne

Zakres zamówienia obejmuje X części (pakietów) - Załącznik nr 1:

Pakiet I - Igły,  kaniule,  drobny  sprzęt  w  asortymencie  oraz  ilościach  maksymalnych 
określonych w Załączniku nr 1.

Pakiet II - Igły,  strzykawki,  przedłużacze  w asortymencie  oraz  ilościach  maksymalnych 
określonych w Załączniku nr 1.

Pakiet III - Materiały  do  sterylizacji  w  asortymencie  oraz  ilościach  maksymalnych 
określonych w Załączniku nr 1.

Pakiet IVA - Włókninowe  wyroby  jednorazowe  w  asortymencie  oraz  ilościach 
maksymalnych określonych w Załączniku nr 1.

Pakiet IVB - Włókninowe  wyroby  jednorazowe  w  asortymencie  oraz  ilościach 
maksymalnych określonych w Załączniku nr 1.

Pakiet V - Akcesoria  do  tomografu  w  asortymencie  oraz  ilościach  maksymalnych 
określonych w Załączniku nr 1.

Pakiet VI - Staplery  I w  asortymencie  oraz  ilościach  maksymalnych  określonych 
w Załączniku nr 1.

Pakiet VII - Staplery  II w  asortymencie  oraz  ilościach  maksymalnych  określonych 
w Załączniku nr 1.

Pakiet VIII - Siatki  chirurgiczne  niewchłanialne  do  operacyjnego  leczenia  przepuklin 
w asortymencie oraz ilościach maksymalnych określonych w Załączniku nr 1.

Pakiet IX - Narzędzia  chirurgiczne  w  asortymencie  oraz  ilościach  maksymalnych 
określonych w Załączniku nr 1.

Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
1. Dla Pakietów I, II: dostawy dokonywane będą w oparciu o pisemne zamówienia składane za po-

mocą faxu przez pracownika Apteki Szpitalnej w terminie do 7 dni od daty otrzymania zamó-
wienia do Apteki Szpitalnej mieszczącej się przy ul. Chorzowskiej 36 w Świętochłowicach.

2. Dla Pakietów III-X: dostawy dokonywane będą w oparciu o pisemne zamówienia składane za 
pomocą faxu przez pracownika Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych w terminie do 7 

3



dni od daty otrzymania zamówienia do Magazynu mieszczącego się przy ul. Chorzowskiej 36 
w Świętochłowicach.

3. Godziny dostaw do Magazynu Szpitalnego i Apteki Szpitalnej: od 7.30 do 12.00. 
4. Własny transport dostawcy do jednostki zamawiającej wraz z wniesieniem towaru na miejsce 

wskazane przez pracownika.
5. Przy dostawie towar będzie poddany kontroli ilościowej.

Zamawiający może w każdej chwili po otwarciu ofert poprosić Wykonawców, którzy złożyli oferty 
o przesłanie próbek wybranych wyrobów w celu sprawdzenia zgodności oferowanego asortymentu 
z wymogami SIWZ.

Rozdział 3. Wymagany termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Rozdział  4.  Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny 
spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania   uprawnień  do   wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa 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. z późn. 
zm.).

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
W  celu  spełnienia  powyższego  warunku  Wykonawca  obowiązany  jest  przedstawić  wykaz 
wykonanych  lub  wykonywanych   dostaw   w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełnienia 
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, 
przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców  oraz  załączeniem  dokumentu  potwierdzającego,  że  te 
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
Wykonawca wykaże wykonanie/wykonywanie minimum 3 dostaw (rozumianych jako wykonanie 
umowy  w  całości  lub  w  części)  odpowiadających  swoim  rodzajem  dostawom  stanowiącym 
przedmiot  zamówienia  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert, 
a jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy -  w tym okresie,  z  podaniem ich wartości, 
przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców  oraz  załączy  dokumenty  potwierdzające,  że dostawy 
zostały  wykonane lub są wykonywane należycie.

3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 
zamówienia;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa 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. z późn. 
zm.).

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 
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stycznia  2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.).

Ocena  spełnienia  w/w  warunków  dokonana  zostanie  zgodnie  z  formułą  „spełnia/nie  spełnia” 
w oparciu  o  informacje  zawarte  w  dokumentach  i  oświadczeniach,  jakie  mają  dostarczyć 
Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  i wykazania 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Jeżeli  wykonawca  polegać  będzie  na  wiedzy,  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie 
od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków,  zobowiązany  jest  udowodnić 
Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli  Wykonawca,  wykazując  spełnianie  warunku,  o  którym  mowa  w  pkt  4,  polega 
na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z 
późn. zm.),  wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej,  w których  podmioty  te  posiadają  rachunek,  potwierdzającej  wysokość  posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową tych podmiotów, wystawionej nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Rozdział  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 

1. W celu  potwierdzenia  spełniania  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu 
wskazanych w Rozdziale  4 SIWZ Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania 
winien złożyć następujące dokumenty:

a) wypełniony  formularz  ofertowy  wraz  z  oświadczeniem  o  spełnianiu  warunków, 
o których mowa 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.)- Załącznik nr 1;

b) wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełnienia  warunku  wiedzy  i  doświadczenia  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz 
załączeniem  dokumentu  potwierdzającego,  że  te  dostawy  zostały  wykonane  lub  są 
wykonywane należycie. 
Wykonawca wykaże wykonanie/wykonywanie minimum 3 dostaw (rozumianych jako 
wykonanie  umowy  w  całości  lub  w  części)  odpowiadających  swoim  rodzajem 
dostawom stanowiącym  przedmiot  zamówienia  w okresie  ostatnich  trzech  lat  przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz 
załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały  wykonane lub są wykonywane 
należycie- Załącznik nr 4.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy Zamawiający 
wymaga przedłożenia:
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a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 
759 j.t. z późn. zm.) – Załącznik nr 3;

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., 
Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert,  a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 
zakresie  art.  24  ust.  1  pkt  2 Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.);

c) aktualnego  zaświadczenia  właściwego  naczelnika urzędu  skarbowego 
potwierdzającego,  że  Wykonawca nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert;

d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  że  Wykonawca  nie 
zalega  z  opłacaniem  składek na  ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne,  lub 
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert;

e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4-8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 
z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert;

f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 
z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 w/w ustawy, mają miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadcze-
nie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące 
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku 
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego 
miejsca zamieszkania tych osób.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada:

a) Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt b, c, d i f składa dokument lub 
dokumenty,  wystawione  w  kraju,  w którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz-
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łożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu.

b) Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt e), składa zaświadczenie właściwe-
go organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania oso-
by, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 
759 j.t. z późn. zm.).

Dokumenty, o których mowa w ust. 4 lit a) ppkt 1 i 2 oraz ust. 4 lit b) powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jedynie w przypadku dokumentu 
o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo potwierdzającego, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu,  wymagane  jest  wystawienie  dokumentu  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem 
terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, wyżej zastępuje się je dokumentem 
zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym  organem  sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju pochodzenia osoby, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. 

5. W celu  potwierdzenia,  że  oferowane dostawy odpowiadają  wymaganiom Zamawiającego 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

a. aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP asortyment 
objęty zamówieniem, dla którego jest to wymagane, zgodnie z ustawą o wyrobach 
medycznych z dn. 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679)  oraz innymi 
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie: deklarację zgodności CE, wpis 
lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;

6. Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona 
w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale 
lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie.           

   
Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wy-
kazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w po-
stępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa 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. 
z późn. zm.) i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 
r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od cha-
rakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówie-
nia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówie-
nia.
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Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytu-
acji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny doku-
ment, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warun-
ku.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z 
późn. zm.) polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach wyżej określonych, 
wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w §1 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawia-
jący od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 Nr. 226, 
poz. 1817).

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej  za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009, Nr 226, poz. 1817), kopie do-
kumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgod-
ność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, po-
świadczonym przez Wykonawcę.
Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumen-
tu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić 
wątpliwości co do jej prawdziwości.
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

Rozdział 6. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  Wykonawcy 

ustanawiają  pełnomocnika  do reprezentowania  ich  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa 
w pkt 1.

4. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została wybrana, 
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców.

Rozdział 7. Udział w postępowaniu podwykonawców

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa 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. z  późn. 
zm.), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach wyżej określonych, a podmioty te będą 
brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa 
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Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Za-
mawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009, 
Nr 226, poz. 1817).

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z 
późn.  zm.),  polega  na  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów  na  zasadach  wyżej 
określonych, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w §1 ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 
2009, Nr 226, poz. 1817).

Rozdział 8. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających.

Rozdział 9. Informacja o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami 

Wzajemne porozumiewanie się oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informa-
cji i dokumentów odbywa się pisemnie. Wykonawcy mogą składać oświadczenia i inne dokumenty 
faksem lub drogą elektroniczną, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania.

Wykonawcy mający zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowania, powin-
ni złożyć wniosek w powyższej sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną 
ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- Martyna Kołton, tel.: 32/ 245 33 38, fax. 32/ 770 74 35, zaopatrzenie@zoz.net.pl;
- Danuta Wykowska, tel. 32/ 245 50 41 wew. 230, fax. 32/ 770 74 35, 

zaopatrzenie@zoz.net.pl;
- Maria Walus, tel. 32/ 245 50 41 wew. 262, fax. 32/ 770 74 35, zaopatrzenie@zoz.net.pl.

Rozdział 10. Przygotowanie oferty

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie 
ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie  lub   nienależyte wykonanie zamówienia. 
Oferta  winna  być  złożona  z  zachowaniem  formy  pisemnej  w  języku  polskim  pod  rygorem 
nieważności.  Wszelkie  dokumenty  sporządzane  w  języku  obcym  należy  składać  zgodnie 
z wymaganiami określonymi w Rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każdy 
Wykonawca może złożyć  tylko  jedną ofertę.  Zamawiający wymaga,  aby każda zapisana  strona 
oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz zaparafowana. 
Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Treść 
oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ofertę należy złożyć 
na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1, wraz z pisemnym oświadczeniem o zaakceptowaniu 
warunków umowy zgodnych ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2A oraz 2B.
Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w ni-
niejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania 
zobowiązań  w imieniu  Wykonawcy.  Umocowanie  do  złożenia  oferty  winno być  dołączone  do 
oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie i opisze w następujący sposób: nazwa i adres 
Wykonawcy z dopiskiem:

,, Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku.”

Wykonawca może  zastrzec,  że  nie  mogą  być  udostępnione  innym  uczestnikom  postępowania 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa art. 86 ust. 
4 -Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa należy złożyć w nieprzezroczystej zamkniętej 
kopercie z dopiskiem “tylko do wglądu przez komisję przetargową.”.
W  przypadku  braku  powyższego  zapisu,  Zamawiający  uzna,  że  wszystkie  informacje  złożone 
w ofercie są w pełni jawne. 

Rozdział 11  .   Sposób obliczenia ceny oferty  

Cenę oferty Wykonawca poda w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Dane cenowe, określone przez Wykonawcę będą stałe przez cały okres realizacji umowy.
Oferowana cena powinna być skalkulowana w oparciu o niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia i winna obejmować wszystkie elementy niezbędne do wykonania zakresu przedmiotu 
zamówienia.

Rozdział 12. Język postępowania

Postępowanie  jest  prowadzone  w  języku  polskim.  Wszelkie  dokumenty  sporządzane  w  języku 
obcym należy składać zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.

Rozdział 13  .   Miejsce i termin składania ofert  

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, 
ul. Chorzowska 38 - sekretariat - pok. nr 2 w terminie do 7 stycznia 2011 godz. 10:00. Wykonawca 
może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Rozdział 14. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie  ofert  nastąpi dnia  7 stycznia 2011 godz.  10:30.  w siedzibie  Zamawiającego -  Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38- pok. nr 5 (sala konferencyjna).
Podczas  otwarcia  ofert  Zamawiający  poda  nazwy  (firmy)  oraz  adresy  Wykonawców,  a  także 
informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków 
płatności zawartych w ofertach.
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Rozdział 15. Środki ochrony prawnej

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku narusze-
nia  przez  Zamawiającego  przepisów ustawy –  zgodnie  z  zapisami  Działu  VI  „Środki  Ochrony 
Prawnej” (art. 179 – art. 198 g) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.).
W niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 180 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, od-
wołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) Odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie wnosi się do Prezesa (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecz-
nym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, 
w terminie określonym w art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), przesyłając jego treść Zamawiającemu celem 
zapoznania się Zamawiającego z jego treścią przed upływem terminu do jego wniesienia i z zacho-
waniem pozostałych regulacji wyżej powołanych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pra-
wo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.).

Rozdział 16. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Przy wyborze  najkorzystniejszej  oferty  komisja  przetargowa będzie  kierować  się  następującym 
kryterium:

Kryterium

   1.  cena 

Waga (%)

      100 %

    
                  

Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz nieodrzuconych będą oceniane według następujących 
kryteriów i wag:

Kryterium – cena  brutto – 100%

Cena  brutto najniższa wśród ofert 
-------------------------------------------------------------- x 100 pkt. 
Cena  brutto  danego Wykonawcy        

 Zamawiający dokona wyboru oferty z najwyższą sumą punktów.

Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.).

Rozdział 17.  Oczywiste omyłki
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Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem konsekwencji  rachunkowych  dokonanych 

poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 
      niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Rozdział 18. Termin związania  ofertą

Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. 
Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  może  przedłużyć  termin  związania 
ofertą,  z  tym,  że  Zamawiający  może  tylko  raz,  co  najmniej  na  3 dni  przed  upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział 19. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wyko-
nawców, którzy złożyli oferty, o:
1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 
nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonaw-
ców, którzy złożyli oferty,  a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 
ofert i łączną punktację;

2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,  podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne;
4. Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamó-

wień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których 
mowa wyżej  w pkt  1,  również  na stronie internetowej  Zamawiającego  www.zoz.net.pl oraz  na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 
art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, 
poz. 759 j.t. z późn. zm.).w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 
wyborze  oferty,  jeżeli  zawiadomienie  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zostanie  przesłane 
Wykonawcy  faksem,  a  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie  potwierdzi  fakt  ich 
otrzymania.  Jeżeli  zawiadomienie  o wyborze  najkorzystniejszej  oferty zostało przesłane  w inny 
sposób niż wyżej wymieniony Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w 
terminie 10 dni. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, 
Zamawiający  może  zawrzeć  umowę w sprawie  zamówienia  publicznego  przed upływem  w/w 
terminów. Może to uczynić również w przypadkach, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 
j.t. z późn. zm.).
Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy w sprawie 
zamówienia  publicznego,  Zamawiający  na  podstawie  art.  94  ust.  3  Ustawy  Prawo  Zamówień 
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Publicznych wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 
ponownej  oceny,  chyba  że  zachodzą  przesłanki  unieważnienia  postępowania,  o  których  mowa 
w art. 93 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. 
zm.).

Rozdział 20. Tryb udzielania wyjaśnień

Pani Martyna Kołton tel. 32/ 245 33 38, fax. 32/ 770 74 35, zaopatrzenie@zoz.net.pl, telefonicznie, 
faxem i drogą elektroniczną w zakresie procedury przetargowej w godzinach od 12:00 do 14:00.

Pani Danuta Wykowska tel. 32/ 245 50 41 wew. 230, fax. 32/ 770 74 35, zaopatrzenie@zoz.net.pl, 
telefonicznie,  faxem i  drogą  elektroniczną  w zakresie  przedmiotu  zamówienia  w  godzinach  od 
12:00 do 14:00.

Pani  Maria  Walus  tel.  32/  245 50 41 wew.  262,  fax.  32/  770 74 35,  zaopatrzenie@zoz.net.pl, 
telefonicznie,  faxem i  drogą  elektroniczną  w zakresie  przedmiotu  zamówienia  w  godzinach  od 
12:00 do 14:00.

Wykonawca może zwrócić się  do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Wa-
runków Zamówienia.  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,  jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyja-
śnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie póź-
niej niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 
3 stycznia 2011 do godz. 24:00.
Jeżeli  wniosek o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  wpłynął  po 
upływie terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania  wniosków  o 
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekazuje  Wykonawcom,  którym przekazał 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, oraz zamieszcza 
na  stronie internetowej www.zoz.net.pl.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający 
przekazuje  niezwłocznie  wszystkim  Wykonawcom,  którym  przekazano  Specyfikację  Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej www.zoz.net.pl.
Jeżeli  zmiana  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  prowadzi  do  zmiany  treści 
ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych.
Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nieprowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie 
internetowej  www.zoz.net.pl. Przepis art. 38 ust. 4a Ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje 
się odpowiednio.

Świętochłowice, dnia 27 grudnia 2010 r.
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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
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 
LOCK, sterylny jednorazowego użytku, pokrętło trójramienne 

szt. 3200
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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 zaakcep-
towany 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 wie-
dzy 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. 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.

op. 20

7. Strzykawka z dodatkowym uszczelnieniem (trzyczęściowa) 2ml. 
LUER op. x 100szt.

op. 320

8. Strzykawka z dodatkowym uszczelnieniem (trzyczęściowa) 5ml 
LUER op. x 100szt.

op. 320

9. Strzykawka z dodatkowym uszczelnieniem (trzyczęściowa) 10ml 
LUER op. x 100 szt.

op. 400

10. Strzykawka z dodatkowym uszczelnieniem (trzyczęściowa) 20ml 
LUER op. x 100szt.

op. 250

11. Strzykawka 2ml LUER-LOCK op. x 100szt. op. 150
12. Strzykawka 5ml LUER-LOCK op. x 100szt. op. 160
13. Strzykawka 10ml LUER-LOCK op. x 100szt. op. 120
14. Strzykawka 20ml LUER-LOCK op. x 100szt. op. 100
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)
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 

szt. 20
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poj.2000ml z podziałką i zastawką antyzwrotną).

Razem:

Treść oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakcep-
towany 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 wie-
dzy 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
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....................)

 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.

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 zaakcep-
towany 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 wie-
dzy 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 

szt. 2 000
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poliestrowymi mankietami, powodujący przedłużone poły do
zakładania na plecach, nietoksyczny, niepylący. Rozmiar XL.

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 SNS 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 samoprzylep-
ną - 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 ta-
śmą. Z każdej strony otworu znajdują się zintegrowane z 
serwetą kieszenie dwukomorowe a nad otworem organi-
zator 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.,

szt. 100
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6. ściereczki chłonne – 4 szt.,
7. całość owinięta w serwetę o wymiarach 150x190 cm, 

służącą jako przykrycie stolika instrumentalnego - 1szt.
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 wy-
miarach 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 zintegrowa-
na 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 

szt. 100
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z ekranem anestezjologicznym, w części centralnej z 
otworem wypełnionym folią chirurgiczną o wymiarach 
30x30 cm oraz dodatkową warstwę chłonną 75x90 cm 
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 cen-
tralnej z otworem trapezowym o wymiarach 20x30x20 
cm wypełnionym folią chirurgiczną. Otwór okala worek 
przechwytujący płyny z usztywnionym brzegiem, wypo-
sażony 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 ręka-
wach, wykonane z laminatu o gramaturze min.40 g/m2 , 
u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycz-
nym mankietem, troki łączone kartonikiem. Rozmiar XL 
– 2 szt

8.  wzmocniony fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny 
trójwarstwowej typ SMS o gramaturze min. 35g/m2 , nie-
przemakalne 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, 

szt. 250
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służącą jako przykrycie stolika instrumentalnego – 1 szt.
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 zaakcep-
towany 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 wie-
dzy 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:.................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
(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 114 x 250 cm, 
wykonany z mocnej przeźroczystej folii PE, teleskopowo złożony 
z taśmami do mocowania na końcówkach.

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

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

szt. 30

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

szt. 100

7. Sterylny zestaw uniwersalny, wykonanych z minimum 
dwuwarstwowego laminatu, gramatura min.56 g/m2. Etykieta 
wyrobu wyposażona w samoprzylepną etykietę typu TAG 

szt. 100
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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

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 

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

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

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

szt. 10

9. Torebka na płyny50x50 cm, z filtrem, wzmocnieniem oraz 
portem 

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 zaakcep-
towany 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 wie-
dzy 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 IV B: .................................................................................................................................... złotych netto
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 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 zaakcep-
towany 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 wie-
dzy 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)
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Pakiet VI- Staplery I

Lp. Asortyment j.m. Ilość 
max

Cena 
netto

Wartość 
netto

VAT 
[%]

Wartość 
brutto

Producent

1. Jednorazowy stapler okrężny, zakrzywiony z łamanym niskoprofilowym 
kowadełkiem, automatyczną regulacją siły docisku tkanki, średnicy 25, 
28 w rozmiarze zszywki 3,5 mm i 25, 28, 31, 33 mm z wysokością 
zszywki 4,8 mm

szt. 15

2. Trokar z ostrzem, kaniula rowkowana 5-12 mm, kranik trójstopniowy szt. 15

3. Stapler jednorazowego użytku liniowy 90 mm, wysokość zszywki 4,8 
mm

szt. 3

Razem:

Treść oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakcep-
towany 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 wie-
dzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji  
ekonomicznej i finansowej.

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

………………………………..
(miejscowość i data)
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

31



Pakiet VII- Staplery II

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

Razem:

Treść oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakcep-
towany 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 wie-
dzy 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 VIII- Siatki chirurgiczne niewchłaniane do operacyjnego leczenia przepuklin

Lp. Asortyment j.m. Ilość 
max

Cena 
netto

Wartość 
netto

VAT 
[%]

Wartość 
brutto

Producent

1. Siatka chirurgiczna nieresorbowalna, polipropylenowa z przędzy 
monofilamentowej, gramatura 85 g/ m2  pakowana bez składania 
powodującego trwałe zagięcia na powierzchni, pakowana pojedynczo w 
podwójne opakowanie papierowo- foliowe posiadające samoprzylepną 
etykietę umożliwiającą wklejenie do dokumentacji,  rozm. 6cm x 11 cm

szt. 30

2. Siatka chirurgiczna nieresorbowalna, polipropylenowa z przędzy 
monofilamentowej, gramatura 85 g/ m2  pakowana bez składania 
powodującego trwałe zagięcia na powierzchni, pakowana pojedynczo w 
podwójne opakowanie papierowo- foliowe posiadające samoprzylepną 
etykietę umożliwiającą wklejenie do dokumentacji,  rozm. 12,5 cm x 25 
cm

szt. 5

3. Siatka chirurgiczna nieresorbowalna, polipropylenowa z przędzy 
monofilamentowej, gramatura 85 g/ m2  pakowana bez składania 
powodującego trwałe zagięcia na powierzchni, pakowana pojedynczo w 
podwójne opakowanie papierowo- foliowe posiadające samoprzylepną 
etykietę umożliwiającą wklejenie do dokumentacji, rozm. 26cm x 36 cm

szt. 5

4. Siatka chirurgiczna nieresorbowalna o dużych porach ułatwiających 
wgajanie, wielkość porów 3,3 mm2 , polipropylenowa z przędzy 
monofilamentowej do leczenia dużych przepuklin brzusznych, gramatura 
85 g/m2  pakowana bez składania powodującego trwałe zagięcia na 
powierzchni, pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie papierowo- 
foliowe posiadające samoprzylepną etykietę umożliwiającą wklejenie do 
dokumentacji, rozm. 6 cm x 11 cm

szt. 30

5. Siatka chirurgiczna nieresorbowalna o dużych porach ułatwiających 
wgajanie- wielkość porów 3,3 mm2 , polipropylenowa z przędzy 
monofilamentowej do leczenia dużych przepuklin brzusznych, gramatura 
85 g/m2  pakowana bez składania powodującego trwałe zagięcia na 
powierzchni, pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie papierowo- 
foliowe posiadające samoprzylepną etykietę umożliwiającą wklejenie do 
dokumentacji, rozm. 12,5 cm x 25 cm

szt. 5

6. Siatka chirurgiczna nieresorbowalna o dużych porach ułatwiających 
wgajanie- wielkość porów 3,3 mm2 , polipropylenowa z przędzy 
monofilamentowej do leczenia dużych przepuklin brzusznych, gramatura 
85 g/m2  pakowana bez składania powodującego trwałe zagięcia na 
powierzchni, pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie papierowo- 

szt. 5
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foliowe posiadające samoprzylepną etykietę umożliwiającą wklejenie do 
dokumentacji, rozm. 26 cm x 36 cm

Razem:

Treść oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakcep-
towany 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 wie-
dzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji  
ekonomicznej i finansowej.

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

………………………………..
(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 
szt. 2
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otwarcie zaworu z ręki
17. Trokar metalowy, śr.5,5mm, z zaworem klapkowym silikonowo-

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

szt. 2

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
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
35. 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
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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 
290 mm 

szt. 2

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 zaakcep-
towany 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 wie-
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dzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji  
ekonomicznej i finansowej.

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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Załącznik 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 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.

§ 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.
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§ 8

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 ustana-
wiać na nich zastawów lub zawierać co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych w trybie Ko-
deksu 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.
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.
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§ 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 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.

§ 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

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;
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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 ustana-
wiać na nich zastawów lub zawierać co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych w trybie Ko-
deksu 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 3

...............................................
pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia

W imieniu  reprezentowanej  przeze  mnie  firmy  …………………………. ,  oświadczam,  że  nie 
podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 
ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn.  
zm.), które brzmią :

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1)  wykonawców,  którzy  wyrządzili  szkodę,  nie  wykonując  zamówienia  lub  wykonując  je 
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w 
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację  lub których  upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem  wykonawców,  którzy  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarli  układ  zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli  przez 
likwidację majątku upadłego;
3)  wykonawców,  którzy  zalegają  z  uiszczeniem podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia 
społeczne  lub  zdrowotne,  z  wyjątkiem  przypadków  gdy  uzyskali  oni  przewidziane  prawem 
zwolnienie,  odroczenie,  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości 
wykonania decyzji właściwego organu;
4)  osoby  fizyczne,  które  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z 
postępowaniem o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom osób  wykonujących 
pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom osób  wykonujących 
pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe lub  przestępstwo 
udziału  w zorganizowanej  grupie  albo  związku mających  na celu  popełnienie  przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;
7)  spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowo-akcyjne,  których  komplementariusza 
prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo 
przeciwko  prawom osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku, 
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przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub 
przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania 
lub  posługiwali  się  w celu  sporządzenia  oferty  osobami  uczestniczącymi  w  dokonywaniu  tych 
czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 
przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia
na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  
(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.) .
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą 
lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 
2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania 
ofertą;
3)  złożyli  nieprawdziwe  informacje  mające  wpływ  lub  mogące  mieć  wpływ  na  wynik 
prowadzonego postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

           

  
......................................................

(miejscowość i data) 
    (pieczęć i podpis osoby uprawnionej 
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Załącznik nr 4
  ..................................................                                                                                                 
  ...................................................
  ...................................................
        (nazwa i adres Wykonawcy)

  ...................................................
  ...................................................
  ...................................................
  ...................................................
     (nazwa i adres Zamawiającego)

                                                                                                               

                                                                                                            ....................................................
............

                                                                                                              (miejscowość i data)

WYKAZ  WYKONANYCH - WYKONYWANYCH   DOSTAW 

               Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie  przetargu  nieograniczonego  na: „dostawę  sprzętu  jednorazowego  i  wielorazowego 
użytku”  w  imieniu  Wykonawcy  wskazanego  powyżej  przedstawiam  /  my,  wykaz 
wykonanych/wykonywanych dostaw.
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Lp.
Nazwa i adres 

Zamawiającego/ Odbiorców
Wartość

(w zł brutto)

Opis przedmiotu 
zamówienia

Data wykonania

1.

2.

3.

………………………………..
(miejscowość i data)

                                                                             (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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