
 

ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ
w Świętochłowicach sp. z o.o.

 
ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice
tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS: 00004290         
Nr NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450
Wysokość kapitału zakładowego: 33.720.000,00 zł

Świętochłowice,  dn. 26.07.2017 r.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

nr zamówienia publicznego: …………………………..                                          19/ZA/17

przedmiot zamówienia publicznego: 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.  ogłasza przetarg nieograniczony  na
dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych. 

wymagany czas realizacji zamówienia:   ……         12 miesięcy od daty zawarcia umowy

                                                                     
termin składania ofert:…………………………           31.07.2017 r. godz. 12:00

termin otwarcia ofert:……………………………         31.07.2017 r. godz. 12:30

termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert

miejsce składania ofert: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska
38, Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych - pokój nr 19.

miejsce otwarcia ofert:  Zespół  Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska
38, sala konferencyjna – pokój nr 17.



osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:

w zakresie procedury przetargowej:
fax. 32/245 34 40 w godzinach od 12:00 - 14:00 
e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl

- Jacek Drażyk

w zakresie przedmiotu zamówienia:
fax. 32/245 34 40 w godzinach od 12:00 - 14:00 
e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl

- Edyta Grzywaczyk

                                
kryteria oceny ofert: 

     cena -       90%
 termin płatności -       10%

  

postępowanie  prowadzone  jest zgodnie  z  przepisami   art.  4  pkt  8  ustawy  Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 j.t. z późn. zm.) - zwanej dalej Ustawą.

załączniki:

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.

2. Wzór umowy  - Załącznik nr 2.

3. Wykaz wykonanych-wykonywanych dostaw  - Załącznik nr 3.

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4



Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

Rozdział 2. Informacje ogólne

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną:
adres e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl

2. Dopuszcza się formę pisemną z możliwością przekazywania pism za pomocą faxu, przy czym
aby dostarczone w ten sposób pismo było uznane za ważne musi dotrzeć do Zamawiającego
przed  upływem  terminu  –  dotyczy  w  szczególności  sytuacji  zwracania  się  Wykonawcy  o
wyjaśnienie treści specyfikacji.

nr faxu: 32 245 34 40
3. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania pisma (tak drogą

elektroniczną jak i faxem)
4. Wszelką korespondencję w tradycyjnej formie pisemnej należy kierować na adres:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, pok. 19

5. W niniejszym postępowaniu wszelka korespondencja prowadzona jest w języku polskim.
6. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami w zakresie:
 procedury postępowania: Jacek Drażyk fax: 32 245 34 40, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl
 przedmiotu zamówienia:Edyta Grzywaczyk fax.32 245 34 40,e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl

Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.

Opis  przedmiotu zamówienia 

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

33.63.16.00 - 8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

Zakres zamówienia obejmuje 6 pakietów (części) - Załącznik nr 1:

Pakiet 1 - Dezynfekcja pola operacyjnego, skóry i błon śluzowych pacjenta
Pakiet 2 - Preparaty do dezynfekcji narzędzi i powierzchni - koncentraty
Pakiet 3 - Preparaty do leczenia ran przewlekłych i odleżyn
Pakiet 4 - Antyseptyka pacjentów przed zabiegami operacyjnymi i ich pielęgnacja
Pakiet 5 - Preparaty do szybkiej dezynfekcji powierzchni
Pakiet 6 - Preparaty do konserwacji narzędzi

Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

1. W formularzu ofertowym Wykonawca powinien podać kalkulację dla ilości maksymalnych.
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2. Dostawy dokonywane będą w oparciu o zamówienia składane za pomocą faxu, maila przez pra-
cownika Apteki Szpitalnej w terminie do 3 dni od daty otrzymania zamówienia do Apteki  Szpi-
talnej mieszczącej się przy ul. Chorzowskiej 36 w Świętochłowicach.

3. Godziny dostaw do Apteki Szpitalnej: od 7.30 do 13.00.
4. Wykonawca zapewnia własny transport towaru do Zamawiającego wraz z wniesieniem towaru

na miejsce wskazane przez pracownika.
5. Przy dostawie towar będzie poddany kontroli ilościowej.
6. Wszystkie preparaty dezynfekcyjne muszą być przeznaczone do zastosowania w obszarze me-

dycznym.
7. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne do jego użytkowa-

nia ulotki i instrukcje oraz instrukcje dotyczące magazynowania i przechowywania opracowane
w języku polskim.

8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oryginalny dozownik (miarkę) do każdego pojemnika
środka dezynfekcyjnego do każdego opakowania w pierwszych dostawach oraz zabezpieczyć
pompki, spryskiwacze, miarki, kraniki przelewowe i inne akcesoria dozujące ułatwiające pracę
personelowi do realizowanego zamówienia dla danego asortymentu (bez ponoszenia dodatko-
wych kosztów przez Zamawiającego).

9. Zamawiający wymaga, aby każdy pojedynczy egzemplarz oferowanych wyrobów był zaopa-
trzony w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim. Na każdym egzemplarzu, a także
na opakowaniu zbiorczym przedmiotu zamówienia winien być podany nr serii i data ważności,
przy czym termin ważności nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.

10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umo-
wy zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego kart charakterystyki, kart charakte-
rystyki produktu leczniczego oferowanych preparatów w wersji papierowej i elektronicznej.

11. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia ilościowego pomiędzy pozycjami asortymen-
towymi w danym pakiecie, przy zachowaniu maksymalnej wartości danego pakietu.

Zamawiający dopuszcza  możliwość składania ofert częściowych dla ww. pakietów.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6)

Rozdział 4. Wymagany termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

Rozdział  5.  Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny
spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) Nie podlegają wykluczeniu.
b) Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w

ogłoszeniu o zamówieniu w zakresie:

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 udziału w postępowaniu i o braku podstaw do
wykluczenia – Załącznik nr 4.



2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

W  celu  spełnienia  powyższego  warunku  Wykonawca  obowiązany  jest  przedstawić  wykaz
wykonanych/wykonywanych   minimum 3 dostaw (rozumianych  jako wykonanie  umowy w
całości  lub  części)  odpowiadających  swoim  rodzajem  i  wartością  dostawom  stanowiącym
przedmiot  zamówienia  tj.  dostawie  środków antyseptycznych  i  dezynfekcyjnych  o wartości
min.  100  000,00  zł  netto rocznie,  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – Załącznik nr 3. 

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 udziału w postępowaniu i o braku podstaw do
wykluczenia – Załącznik nr 4.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany
jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do
wykluczenia – Załącznik nr 4.

2. Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych:

- wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić
zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do odda-
nia mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas realizacji zamówienia;

-  udostępnione  zasoby  pozwolą  na  wykazanie  przez  wykonawcę  spełnienia  warunków
udziału w postępowaniu oraz nie zajdą wobec podmiotów udostępniających podstawy wy-
kluczenia

- podmioty udostępniające zrealizują usługi, do realizacji których udostępnione zasoby są
wymagane.

3. Jeżeli  jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia,  zamawiający może  na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do
złożenia wszystkich, lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wyklucze-
niu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumen-
tów

4. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warun-
ków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia lub innych dokumentów niezbęd-
nych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawiera-
ją błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,  zamawiający wzywa do ich
złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  do udzielania  wyjaśnień  w terminie  przez  siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.



5. Zamawiający  przewiduje  w  niniejszym  postępowaniu,  możliwość  dokonania  najpierw oceny
ofert, a następnie zbadanie, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniej-
sza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

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.

Rozdział 6. Podstawy wykluczenia

1.  Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  wykluczy  Wykonawcę/ów
w następujących przypadkach:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępo-
waniu  restrukturyzacyjnym  jest  przewidziane  zaspokojenie  wierzycieli  przez  likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z
dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn.zm.) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości za-
warł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwi-
dację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadło-
ściowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn.zm.);

b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpiecze-
nia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosow-
nych środków dowodowych,  z wyjątkiem przypadku wydania wobec Wykonawcy prawo-
mocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotnej, chyba że Wyko-
nawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w spra-
wie spłaty tych należności

c) który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku
podstaw do wykluczenia;

d) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, lub Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego
organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej
albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub proku-
renta prawomocnie skazano za przestępstwo:
 o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art.

250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U.
poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. Z 2016 r. poz. 176),

 o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny,

 skarbowe,



 o którym mowa w art.  9 lub art.  10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  o  skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

Rozdział  7.  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. Sporządzony przez Wykonawcę, podpisany formularz ofertowy (Załącznik nr 1)
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udzia-

łu w postępowaniu (Załącznik nr 4)
3. Wykaz  wykonanych/wykonywanych   minimum  3  dostaw  (rozumianych  jako  wykonanie

umowy w całości lub części) odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stano-
wiącym przedmiot zamówienia tj. dostawie środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych o
wartości min. 100 000,00 zł netto rocznie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem ter-
minu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z
podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączyć dokumenty po-
twierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. (Załącznik nr 3)

4. Jeżeli wymagane - pełnomocnictwo do złożenia oferty w oryginale lub kopii poświadczonej 
notarialnie

5. Oświadczenia Wykonawcy w zakresie określonym w Rozdziale 6, pkt 1, ppkt d)
6. W celu  potwierdzenia,  że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
a. dokumenty  dla  produktów  leczniczych:  oświadczenie,  że  oferowany  przedmiot

zamówienia  posiada  wpis  do  Urzędowego  Wykazu  Produktów  Leczniczych
dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub pozwolenie na
dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wydane przez Radę Unii
Europejskiej lub Komisję Europejską;

b. dokumenty  dla  produktów  biobójczych:  oświadczenie,  że  oferowany  przedmiot
zamówienia posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktem biobójczym
wydane  przez  Ministra  Zdrowia  lub  pozwolenie  na  dopuszczenie  do  obrotu
produktem biobójczym wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji (od 1 maja 2011
roku) zgodnie z ustawą  z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;

c. oświadczenie,  że  oferowane  środki  dezynfekcyjne  posiadają  karty  charakterystyki
preparatu – oznakowania i termin ważności zgodny z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa Rzeczpospolitej Polskiej;

d. badania potwierdzające działanie proponowanych preparatów.      
 
Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej  za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.

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 8. 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  9.  Korzystanie  z  zasobów  innych  podmiotów  w  celu  potwierdzenia  spełniania
warunków udziału w postępowaniu

1.  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdol-
nych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobo-
wiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do re-
alizacji 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.  Z dokumentu zobowiązania musi wynikać w szczególności:
zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów in-
nego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres
udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolno-
ściach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu doty-
czących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.

2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,  pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa Rozdziale 5 SIWZ

3. W odniesieniu  do  warunków dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  do-
świadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpo-
wiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę po-
niesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o którym mowa powyżej,  nie  potwierdzają  spełnienia  przez  Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu  lub  zachodzą  wobec tych  podmiotów podstawy wykluczenia,  Zamawiający
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot in-
nym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej
części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową
lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału.

6. Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytu-
ację  którego  Wykonawca  powoływał  się  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału
w postępowaniu, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu.
Wykonawca zobowiązany jest również złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające speł-



nianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wyko-
nawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków

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,  na  których  zasobach  lub  zdolnościach  finansowych  polega  Wykonawca,  kopie
dokumentów  dotyczących  odpowiednio  Wykonawcy  lub  tych  podmiotów  są  poświadczane  za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający  będzie  żądał  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii
dokumentu 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 10. Przygotowanie oferty

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
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 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każdy Wykonawca
może  złożyć  tylko  jedną  ofertę.  Zamawiający  wymaga,  aby każda  zapisana  strona  oferty  była
ponumerowana kolejnymi numerami oraz zaparafowana. 
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 2.
Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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 środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych – postępowanie nr - 19/ZA/17
Nie otwierać przed 31.07.2017 r. g. 12.30”

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 dotyczących
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

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. Wykonawca jest zobowiązany wykazać poprzez załączenie stosownych
dokumentów do oferty, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.    



Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

1)  Wszystkie  preparaty  dezynfekcyjne  muszą  być  przeznaczone  do  zastosowania  w  obszarze
medycznym.

2)  Wraz  z  przedmiotem  zamówienia  Wykonawca  dostarczy  wszelkie  niezbędne  do  jego
użytkownika  ulotki  i  instrukcje oraz instrukcje dotyczące  magazynowania  i  przechowywania
opracowane w języku polskim.

3) Dostawca zobowiązany jest dostarczyć oryginalny dozownik (miarkę) do każdego pojemnika
środka dezynfekcyjnego do każdego opakowania w pierwszych dostawach oraz zabezpieczyć
pompki, spryskiwacze, miarki, kraniki przelewowe i inne akcesoria dozujące ułatwiające pracę
personelowi,  do  realizowanego  Zamówienia  przetargowego  dla  danego  asortymentu  (bez
ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego) .

4)  Wymaga  się,  aby każdy  pojedynczy  egzemplarz  oferowanych  wyrobów  był  zaopatrzony  w
etykietę  handlową,  sporządzoną  w  języku  polskim.  Na  każdym  egzemplarzu,  a  także  na
opakowaniu zbiorczym przedmiotu Zamówienia winien być podany nr serii  i  data  ważności,
przy czym termin ważności nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.

5) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy
zobowiązany  jest  do  dostarczenia  do  siedziby  Zamawiającego  kart  charakterystyki,  kart
charakterystyki  produktu  leczniczego  oferowanych  preparatów  w  wersji  papierowej  i
elektronicznej.

Dokumenty  potwierdzające  dla  produktów  leczniczych, że  oferowany  przedmiot
zamówienia posiada wpis do Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych
do  obrotu  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  lub  pozwolenie  na  dopuszczenie  do
obrotu  na  terenie  Rzeczpospolitej  Polskiej  wydane  przez  Radę  Unii  Europejskiej  lub
Komisję Europejską.
Dokumenty  potwierdzające  dla  produktów  biobójczych,  że  oferowany  przedmiot
zamówienia posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktem biobójczym wydane
przez Ministra Zdrowia lub, pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktem biobójczy
wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji (od 1 maja 2011 roku) zgodnie z ustawą z dnia 18
marca  2011 r. o  Urzędzie  Rejestracji  Produktów Leczniczych,  Wyrobów Medycznych  i
Produktów Biobójczych.
Oświadczenie,  że  oferowane  środki  dezynfekcyjne  posiadają  karty  charakterystyki
preparatu  -  oznakowanie  i  termin  ważności  zgodny z  obowiązującymi  w tym zakresie
przepisami prawa Rzeczpospolitej Polskiej. 
Zamawiający  wymaga  od  wykonawcy   dostarczenia  wraz  z  oferta  przetargową   badań
potwierdzających działanie proponowanych preparatów

Rozdział 11  .   Sposób obliczenia ceny oferty

1. Cenę oferty Wykonawca poda w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.
 cena jednostkowa brutto = cena jednostkowa netto + VAT 
 wartość netto = cena jednostkowa  netto x  ilość max. asortymentu
 wartość brutto = wartość netto + VAT

2. Cena  podana  w  ofercie  powinna  obejmować  wszystkie  koszty  i  składniki  związane  
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami określonymi przez Zamawiającego.

3. Dane cenowe, określone przez Wykonawcę będą stałe przez cały okres realizacji umowy.
4. Wykonawca nie może pominąć żadnej pozycji składającej się na zaoferowaną cenę.
5. Oferowana  cena  powinna  być   sporządzona 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. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Przy wyborze  najkorzystniejszej  oferty komisja  przetargowa będzie  kierować się  następującymi
kryteriami:

Kryterium

1. cena 

2. termin płatności

Waga (%)

      90 %

      10 %

   
Oferty nie odrzucone oraz Wykonawców niewykluczonych Zamawiający będzie oceniał  według
następujących kryteriów i wag:

Kryterium 

1. cena  brutto – 90%

Oferta o najniższej cenie otrzyma 90 pkt      

 Cena  brutto najniższa wśród ofert 
------------------------------------------- x 90 pkt. 
        Cena  brutto  badanej oferty        

     2.  termin płatności – 10%

Oferta z terminem płatności – 30 dni otrzyma 0 pkt;
Oferta z terminem płatności – 40 dni otrzyma 2 pkt;
Oferta z terminem płatności – 50 dni otrzyma 5 pkt;
Oferta z terminem płatności – 60 dni otrzyma 10 pkt

 Zamawiający dokona wyboru oferty z najwyższą sumą punktów.

Rozdział 14  .   Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
sp.  z  o.o.,  ul.  Chorzowska 38 – Sekcja  Zaopatrzenia  i  Zamówień  Publicznych  -  pok.  nr  19 w
terminie do 31.07.2017 r. godz. 12:00. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę. 
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.



Rozdział 15. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.07.2017 r. godz. 12:30. w siedzibie Zamawiającego - Zespół Opieki
Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., ul. Chorzowska 38 - pok. nr 17 (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.

Rozdział 16.  Oczywiste omyłki

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 17. 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 18. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  jednocześnie  zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) 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 Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając

uzasadnienie

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

Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
bez  przeprowadzania  ich  ponownej  oceny,  chyba  że  zachodzą  przesłanki  unieważnienia
postępowania:

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
b) cena  najkorzystniejszej  oferty  lub  oferta  z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  jaką

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty

http://www.zoz.net.pl/


c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie-
podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział 19. Tryb udzielania wyjaśnień

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami w zakresie:
 procedury postępowania: Jacek Drażyk fax: 32 245 34 40, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl
 przedmiotu zamówienia: Edyta Grzywaczyk fax. 32 245 34 40, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl

Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia.  Zamawiający jest  obowiązany udzielić  wyjaśnień niezwłocznie,  jednak
nie później  niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert,  pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
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.

Świętochłowice, dnia 26.07.2017 r.

Sporządził:                                                                                                                          Zatwierdził:

http://www.zoz.net.pl/
http://www.zoz.net.pl/


Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
Dane wykonawcy
nazwa:

siedziba:

nr telefonu/faksu:
e-mail:
nr NIP:

nr REGON:

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych

P - 1  Dezynfekcja pola operacyjnego, skóry i błon śluzowych pacjenta

Lp
Nazwa

handlowa
Opis preparatu Postać

Wielkość
opakowania

Ilość
opakowań

Cena
jedn.
Netto

%VAT
Cena
jedn.

Brutto

Wartość
netto

Wrtość
brutto

Producent

1. Preparat barwiony, alkoholowy, do dezynfekcji skóry 
przed: zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, 
pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, 
iniekcjami, punkcjami, opatrywaniem ran, 
zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w 
ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 
substancje czynne oraz nadtlenek wodoru.Nie 
zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego 
pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. 
Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym 
dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, 
adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). 
Zatosowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 
15sek., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 1 min. 
Produkt leczniczy.

Liq. 1 litr 250



2. Preparat bezbarwny, alkoholowy, do dezynfekcji skóry
przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, 
pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, 
iniekcjami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, 
zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w 
ChPL). Preparat gotowy do użycia, Zawierający min. 3
substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie 
zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego 
pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. 
Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym 
dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, 
adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). 
Zastosowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 
15sek., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 1 min. 
Produkt leczniczy.                                                           

Liq. 1 litr 150

3 Preparat bezbarwny, alkoholowy, do dezynfekcji skóry
przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, 
pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, 
iniekcjami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, 
zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w 
ChPL). Preparat gotowy do użycia, Zawierający min. 3
substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie 
zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego 
pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. 
Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym 
dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, 
adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). 
Zastosowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 
15sek., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 1 min. 
Produkt leczniczy.                                                           

Liq. 250 ml ze
spryskiwacze

m

150

4 Preparat bezbarwny, gotowy do użycia, na bazie 
octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i 
chlorheksydyny, do dezynfekcji ran, błon śluzowych i 
graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach 
diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, 
urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, 
wenerologii, położnictwie, stomatologii i itp. Do 
zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu ran 
oprzeniowych, owrzodzeń żylnych, płukaniu otwartych
ropni, pielęgnacji szwów pooperacyjnych, przed 
badaniami dopochwowymi, w pediatrii. Nie 

Liq. 1 litr 300



wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum 
działania : B (Chlamydium, Mycoplasma), F, 
drożdżaki, V (HIV, HBV, HSV), pierwotniaki 
(Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie 
1 godziny.

5 Preparat bezbarwny, gotowy do użycia, na bazie 
octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i 
chlorheksydyny. do dezynfekcji ran, błon śluzowych i 
graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach 
diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, 
urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, 
wenerologii, położnictwie, stomatologii i itp. Do 
zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu ran 
oprzeniowych, owrzodzeń żylnych, płukaniu otwartych
ropni, pielęgnacji szwów pooperacyjnych, przed 
badaniami dopochwowymi, w prdiatrii. Nie 
wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum 
działania : B (Chlamydium, Mycoplasma), F, 
drożdżaki, V (HIV, HBV, HSV), pierwotniaki 
(Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie 
1 godziny

Liq. 250 ml 150

6 Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych, skóry 
przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami 
chirurgicznymi i okulistycznymi; bez zawartości 
alkoholu; zawierający 7,5% powidonu jodowanego z 
10% zawartością przyswajalnego jodu (co odpowiada 
0,75% jodu w preparacie); skuteczny na: bakterie, 
prątki, grzyby, wirusy, pierwotniaki i przetrwalniki 
bakterii; w zależności od potrzeby z możliwością 
stosowania jako koncentrat lub po rozcieńczeniu. 
Produkt leczniczy.                                                           

Liq. 1 litr 40

7 Preparat bezbarwny, do odkażania i odtłuszczania 
skóry, zawierający alkohol etylowy, izopropylowy, 
benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości 
pochodnych fenolowych, jodu i jego związków. 
Spektrum B, Tbc, F, V (Adeno, Rota, Herpes, HBV, 
HIV).

Liq. 350 ml 300



8. Żel wodny, na bazie etanolu, olejków (np. sosnowego, 
eukaliptusowego, jałowcowego, tymiankowego) i 
naturalnych składników, do ogólnej pielęgnacji oraz do
profilaktyki odleżyn. Zawiera składniki natłuszczające 
(lanolina). Nie posiada substancji barwiących i 
konserwantów, ph 6,5 (+/- 0,5). Przebadany 
dermatologicznie.

Liq. 500 ml 200

Wartość 
netto

Wartość 
brutto

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 dotyczące: po-
siadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posia-
dania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia: ............................................................................. złotych netto

słownie:.............................................................................................................................................

Ogółem wartość zamówienia: …………………………......................................... złotych brutto

słownie:.............................................................................................................................................

Termin płatności faktur …… dni od daty otrzymania faktury.

………………………………..
(miejscowość i data)

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 1



FORMULARZ OFERTOWY
Dane wykonawcy
nazwa:

siedziba:

nr telefonu/faksu:

e-mail:
nr NIP:

nr REGON:

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych

P - 2  Preparaty do dezynfekcji narzędzi i powierzchni - koncentraty

Lp
Nazwa

handlowa
Opis preparatu Postać

Wielkość
opakowani

a

Ilość
opakowań

Cena
jedn.
Netto

%V
AT

Cena jedn.
Brutto

Wartość
netto

Wartość
brutto

Producent

1. Preparat  myjąco- dezynfekujący do narzędzi, 
oprzyrządowania anestezjologicznego, endoskopów 
giętkich oraz innych wrażliwych materiałów  jak 
silikon, poliwęglan, polisulfon, szkło akrylowe. W 
formie „perełek” zapobiegających pyleniu i 
wdychaniu środka, oparty na nadwęglanie sodu, 
TAED, kompleksie enzymatycznym (lipaza, 
proteaza, amylaza) oraz niejonowych surfaktantach. 
Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, 
chloru, pochodnych amin. Możliwość użycia w 
ultradźwiękowych urządzeniach myjących. 
Spektrum działania: B (EN 14561) wysokie 
obciążenie, drożdżakobójczo (EN 13624), wysokie 
obciążenie, Tbc (EN 14563) wysokie obciążenie,  V 
(EN 14476) wysokie obciążenie, Clostridium 
difficile (EN 13704) wysokie obciążenie  w czasie 

subst.
"perełki"

1,5 kg 35



do 15 min. w stężeniu 2%. Możliwość kontroli 
aktywności roztworu dedykowanymi paskami 
testowymi.                                        

2. Koncentrat płynny myjąco – dezynfekcyjny, 
przeznaczony do manualnego oraz 
półautomatycznego opracowania narzędzi 
chirurgicznych, endoskopów oraz innych wyrobów 
medycznych. Nie zawierający w składzie 
aldehydów, fenolu, chloru oraz innych substancji 
tlenowych. Oparty na mieszaninie substancji z 
trzech różnych grup chemicznych (w tym 
fenoksypropanol). Spektrum działania: B (EN 
14561), F(EN 14562), Tbc (EN 14563), V (HIV, 
HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie do 
15 min. w stężeniu do 2%. Wysoka kompatybilność 
materiałowa wobec metali, elastomerów oraz 
tworzyw sztucznych potwierdzona badaniami. 
Możliwość używania roztworu roboczego do 7 dni. 
Wyrób medyczny kl. IIb                                

Liq. 5 litr 35

3. Pompka do poz. 2 pompka szt. 30

4. Preparat w formie granulatu, na bazie 
nadsiarczanów, przeznaczony do mycia oraz 
dezynfekcji powierzchni, wyposażenia oraz 
wyrobów medycznych, w tym inkubatorów i łyżek 
laryngoskopowych. Nie zawiera aldehydów, kwasu 
octowego, nadwęglanu sodu, fenolu, chloru, 
związków amoniowych, ppochodnych guanidyny 
oraz nadtlenku wodoru. Roztwór roboczy 
bezbarwny, aktywny do 30 godzin. Możliwość 
sporządzenia roztworu przy użyciu zimnej wody 
wodociągowej. Do stosowania również na 
oddziałach noworodkowych (w tym do dezynfekcji 
inkubatorów). Spektrum działania : B, F, Tbc (M. 
Terrae, M. Avium - EN 14348) V - EN 14476 w 
czasie do 15 min. w stężeniu do 2%. Możliwość 

saszetki 40 g 300



rozszerzenia o spory (w tym C. Difficile). Wyrób 
medyczny kl. IIA.

5. Trójenzymatyczny preparat dezynfekcyjno- myjący 
w płynie, rozpuszczający albuminy, glikogen i 
trójglicerydy, przeznaczony do dezynfekcji i mycia 
zanieczyszczonych substancjami organicznymi 
narzędzi i sprzętu medycznego wykonanego ze 
stopów różnych metali w tym aluminium. Spektrum 
działania: B, F, Tbc, V (HIV, HCV, Herpes 
Simplex, Vaccinia). Wymagana skuteczność 
biobójcza przy czasie ekspozycji do 5 min, w 
stężeniu 0,5%. Potwierdzona skuteczność usuwania 
biofilmu oraz zapobiegania jego powstawaniu. 
Posiadający analizę elektrochemiczną korozji 
wżerowej zgodnie z normą NF S94-402-1. 

Liq. 5 litrów 45

6. Pompka do poz. 5 pompka szt. 40

7. Preparat do dezynfekcji narzędzi,endoskopów i 
innych termolabilnych wyrobów medycznych, 
gotowy do użycia, na bazie 2% aldehydu 
glutarowego, gotowy do użycia, bez konieczności 
aktywacji. o działaniu sporobójczym. Aktywność 
preparatu do 30 dni, kontrolowana walidowanymi 
paskami testowymi. Spektrum :B,F,V, Tbc, S  do 60
minut. 

Liq. 5 litrów 45

8. Pompka do poz. 7 pompka szt. 40

9. Preparat myjąco-dezynfekujący do stosowania na 
powierzchnie wykonane z metali, szkła, tworzyw 
sztucznych i gumy. Oparty o bis siarczan, bis 
nadtlenomonosiarczan pentapotasu, posiadający 
właściwości bójcze w kierunku bakterie, grzyby, 
wirusy, w czasie 15 min. w stężeniu 2%. 

subst. 200g 25



10. Preparat chlorowy w postci proszku (zawartość 
chloru min. 25%) do dezynfekcji powierzchni 
czystych i zanieczyszczonych organicznie.  
Spektrum działania : B, V, F, Tbc. Mozliwość 
zwiekszeniz działania dezynfekującego poprzez 
podniesienie temperatury roztworu do 60°C.

Liq. 6 kg
wiaderko

15

11. Preparat do dezynfekcji zewnętrznych elementów 
centralnych i obwodowych cewników dożylnych, 
takich jak: wejścia do kanału wkłucia, części 
kanałów, korki, kraniki, zastawki bezigłowe, itp. 
Możliwość stosowania do każdego cewnika 
używanego w ciele pacjenta. Preparat oparty o 
diglukonian chlorheksydyny w alkohol 
izopropylowy. Działający na bakterie, prątki, 
drożdże, wszystkie wirusy osłonione (łącznie z 
HBV, HCV, HIV), Rota- czas 60 sek. 

Liq. 250 ml z
atomizerem

50

12. Preparat do dezynfekcji zewnętrznych elementów 
centralnych i obwodowych cewników dożylnych, 
takich jak: wejścia do kanału wkłucia, części 
kanałów, korki, kraniki, zastawki bezigłowe, itp. 
Możliwość stosowania do każdego cewnika 
używanego w ciele pacjenta. Preparat oparty o 
diglukonian chlorheksydyny w alkohol 
izopropylowy. Działający na bakterie, prątki, 
drożdże, wszystkie wirusy osłonione (łącznie z 
HBV, HCV, HIV), Rota- czas 60 sek. 

Liq. 100 ml 30

Uwagi do pakietu 2 :  preparaty z poz. 5 i 7 muszą być kompatybilne ze sobą. Wartość 
netto

Wartość 
brutto

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 dotyczące: po-
siadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posia-
dania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia: ............................................................................. złotych netto

słownie:.............................................................................................................................................

Ogółem wartość zamówienia: …………………………......................................... złotych brutto

słownie:.............................................................................................................................................

Termin płatności faktur …… dni od daty otrzymania faktury.

………………………………..
(miejscowość i data)

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)



Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
Dane wykonawcy
nazwa:

siedziba:

nr telefonu/faksu:
e-mail:
nr NIP:

nr REGON:

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych

P - 3  Preparaty do leczenia ran przewlekłych i odleżyn

Lp
Nazwa

handlowa
Opis preparatu Postać

Wielkość
opakowania

Ilość
opakowa

ń

Cena jedn.
Netto

%VAT
Cena
jedn.

Brutto

Wartość
netto

Wartość
brutto

Producent

1. Maść do opatrywania i leczenia wszelkiego 
rodzaju ran, zawierająca 10% powidonu 
jodowanego z 10% zawartością przyswajalnego 
jodu (co odpowiada 1% jodu w preparacie); 
skuteczna na: bakterie, prątki, grzyby, wirusy, 
pierwotniaki i przetrwalniki bakterii, produkt 
leczniczy.

maść 100g 10

2. Preparat sterylny, gotowy do użycia w postaci 
roztworu, służący do irygacji, czyszczenia, 
nawilżania ran ostrych, przewlekłych, jak i 
oparzeniowych I, II stopnia, usuwania 
włóknistych płaszczy i biofilmów z rany, w 
sposób zapewniający ochrone tkanki, 
bezzapachowy, nie wykazujący działania 

Liq. 40 ml 50



dezynfekcyjnego, zawierający poliheksanidynę i 
betainę; bez zawartości dodatkowych substancji 
czynnych, takich jak jodopovidon, 
chlorowodorek oktenidyny. Wyrób medyczny.

3. Preparat sterylny, gotowy do użycia w postaci 
roztworu, służący do irygacji, czyszczenia, 
nawilżania ran ostrych, przewlekłych, jak i 
oparzeniowych I, II stopnia, usuwania 
włóknistych płaszczy i biofilmów z rany, w 
sposób zapewniający ochrone tkanki, 
bezzapachowy, nie wykazujący działania 
dezynfekcyjnego, zawierający poliheksanidynę i 
betainę; bez zawartości dodatkowych substancji 
czynnych, takich jak jodopovidon, 
chlorowodorek oktenidyny. Wyrób medyczny.

Liq. 350 ml 60

Pasta specjalistczna, z awartością alginianu 
srebra, do leczenia ran, w tym odleżyn, 
owrzodzeń podudzi, zespołu stopy cukrzycowej, 
oparzeń II stopnia. Polisacharydowa struktura 
alginianu, uwalniająca jony srebra w sposób 
kontrollowany i eegularny na poziomie 60ppm 
przez minimum  3 doby, zapewniając wysoką 
ochronę przeciwbakteryjną, nie wymaga 
aktywacji

pasta 100g 12

Wartość 
netto

Wartość 
brutto

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 dotyczące: po-
siadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posia-
dania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia: ............................................................................. złotych netto

słownie:.............................................................................................................................................

Ogółem wartość zamówienia: …………………………......................................... złotych brutto

słownie:.............................................................................................................................................

Termin płatności faktur …… dni od daty otrzymania faktury.

………………………………..
(miejscowość i data)

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)



Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Dane wykonawcy
nazwa:

siedziba:

nr telefonu/faksu:
e-mail:
nr NIP:

nr REGON:

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych

P - 4  Antyseptyka pacjentów przed zabiegami operacyjnymi i ich pielęgnacja

Lp
Nazwa

handlowa
Opis preparatu Postać

Wielkość
opakowania

Ilość
opakowań

Cena jedn.
Netto

%VAT
Cena
jedn.

Brutto

Wartość
netto

Wrtość
brutto

Producent

1. Rękawice, gotowe do mycia i pielęgnacji 
skóry pacjentów bez użycia wody, o 
potwierdzonej skuteczności 
przeciwbakteryjnej (MRSA, ORSA, 
ESBL+VRE) i przeciwgrzybiczej (Candida 
albicans), zawierające oktenidynę i alantoinę, 
bez pochodnych guanigyny i triclosanu, nie 
wymagające splukiwania. Kosmetyk.

rękawice 10 szt. 200

2. Emulsja antybakteryjna do mycia ciała i 
włosów, zawierająca w składzie oktenidynę, 
bez zawartości mydła, barwników i substancji 
zapachowych o pH neutralnym dla skóry z 
dodatkiem substancji pielęgnujących skórę, 
zawierający alantoinę oraz kwas mlekowy. 
Działąnie bójcze: B gram (-) oraz gram (+), 

Liq. 500 ml 20



(MRSA), F.

3. Płyn antybakteryjny, myjący, do higieny 
zewnętrznych narządów płciowych, do 
stosowania przed badaniami lekarskimi oraz w
myciu przedzabiegowym, zawierający 
oktenidynę.  Preparat gotowy do użycia, nie 
wymagający spłukiwania.                              

Liq. Saszetka 30
ml

1 szt.

100

4. Preparat antybakteryjny i antygrzybiczy, 
bezbarwny, do dezynfekcji błony śluzowej 
jamy ustnej, gotowy do użycia, z zawartością 
oktenidyny, bez alkoholu, poliheksanidyny i 
chlorheksydyny. Wyrób medyczny IIa.

Liq. 250 ml 30

5. Czepki, gotowe do użycia, przeznaczone do 
mycia włosów, skóry głowy, bez użycia wody 
oraz dekontaminacji MDRO u pacjentów 
unieruchomionych. Zawierające jako 
substancję czynną oktenidynę, bez  barwników
i substancji zapachowych. Pakowane 
pojedynczo. Kosmetyk.

czepek
do mycia

1 szt. 100

6. Preparat do higienicznego i chirurgicznego 
mycia rąk i ciała, także noworodków od 
pierwszego dnia, w postaci pianki, bez 
substancji zapachowych, pH 5,0 neutralnym 
dla skóry, Wymagana pozytywna opinia 
kliniczna do mycia noworodków od 
pierwszego dnia życia.                                       

Liq. 200 ml z
pompką

spieniającą 

45

7. Emulsja nawilżająca do pielegnacji rąk, typu 
woda w oleju, dostosowana do dozowników 
Dermados, zawierająca glicerynę i witaminę E.

Liq. 500 ml 80

8. Pompka do pozycji 7. pompka 1 szt. 70

Wartość 
netto

Wartość 
brutto



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 dotyczące: po-
siadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posia-
dania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia: ............................................................................. złotych netto

słownie:.............................................................................................................................................

Ogółem wartość zamówienia: …………………………......................................... złotych brutto

słownie:.............................................................................................................................................

Termin płatności faktur …… dni od daty otrzymania faktury.

………………………………..
(miejscowość i data)

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)



Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Dane wykonawcy
nazwa:

siedziba:

nr telefonu/faksu:
e-mail:
nr NIP:

nr REGON:

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych

P - 5  Preparaty do szybkiej dezynfekcji powierzchni

Lp
Nazwa

handlowa
Opis preparatu Postać

Wielkość
opakowani

a

Ilość
opakowań

Cena jedn.
Netto

%VAT
Cena
jedn.

Brutto

Wartość
netto

Wrtość
brutto

Producent

1. Preparat bezalkoholowy, płynny gotowy do 
użycia, na bazie czwartorzędowych związków
amoniowych. Przeznaczony do szybkiej 
dezynfekcji i mycia urządzeń medycznych 
oraz wszelkiego rodzaju powierzchni, 
szczególnie wrażliwych na działanie alkoholu
tj. szkło akrylowe i głowice USG. O spektrum
działania B, MRSA, F do 1 minuty, V 
(Vaccinia, HBV, HIV, HCV/BVDV, Rota, 
wirus grypy) 30 sek., Polyoma wg. normy EN
14476 – do 2 minut. Niezawierajacy 
aldehydów, alkoholu, fenoli.  Może być 
stosowany do powierzchni mających kontakt 
z żywnością.Dozowany również za pomocą 
piany. 

Liq 1 litr ze
spryskiwacz

em

100



2. Pompka do poz. 1 pompka 1 szt. 80

3. Preparat do szybkiej i skutecznej dezynfekcji 
małych, trudno dostępnych powierzchni i 
wyrobów medycznych, koncentrat. Na bazie 
etanolu i QAV, nie zawierający fenoli i 
aldehydów, o przyjemnym zapachu. Spektrum
działania B(łącznie z Tbc i MRSA), F, V 
(HBV/HIV, HCV, BVDV, Vaccina, 
Rotawirus, Adenowirus, SARS, H5N1) w 
czasie 1 min, Noro (MNV) - 5 min, 
aspergillus Niger – 30 min. Może być 
dozowany w postaci piany.                   

Liq 1 litr 150

4. Pompka do poz. 3 pompka 1 szt. 100

5. Chusteczki sporobójcze do mycia i 
dezynfekcji powierzchni medycznych na 
bazie nadtlenku wodoru (max.1,5%), brak 
czynnych pozostałości na powierzchni po 
dezynfekcji. Spełniajace wymogi normy EN 
16615, EN 14476 i RKI. Spektrum B, F 
(grzybobójcze), V (wirusy osłonione, Adeno),
Tbc, S (Clostridium difficile) w czasie do 5 
min. Rozmiar chusteczki 20x20cm.                 

Chustecz
ki

100 szt. 50

6. Chusteczki do szybkiejdezynfekcji i 
myciamałych powierzchni i wyrobów 
medycznych, włącznie z głowicami USG i 
optykami endoskopowymi na bazie 
czwartorzędowych związków amonowych. 
Spektrum działania B (łącznie z MRSA), F w 
czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, 
Vaccina) w czasie 30 sek., Papova/Polyoma - 
2 min. Rpztwór, którym są nasączone, nie 
może posiadać w swoim składzie alkoholi, 
chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające 
opiniedermatologiczną oraz pozytywną 
opinięproducentów urządzeń 
ultrasonograficznych. Opakowanie typu flow-
pack z zamknięciemw postaci plastikowego 
klipsa, rozmiar chusteczek 20x20cm o 
gramaturze 50g/m2, wykonane z poliestru.

Chustecz
ki

80 szt. 400



7. Chusteczki do dezynfekcji powierzchni i 
wyrobów medycznych, zawierające w swoim 
składzie mieszninę alkoholi alifatycznych 
(etanol 12-15 g/100g, izopropanol 15-20 
g/100g), charakteryzujące się doskonałą 
kompatybilnością materiałową, pozwalajacą 
na dezynfekcję smartfonów, ekranów 
dotykowych, wyświetlaczy, klawiatur, 
sztucznej skóry, powierzchni mebli. Możliwe 
zastosowanie do dezynfekcji głowic USG 
wiodących producentów (np. GE, Hitachi, 
Philips, Siemens). Przebadane  zgodnie z PN 
EN 16615:2015 w 1 minutę. Bezpieczeństwo 
dermatologiczne potwierdzone testami w 
niezależnym laboratorium. Romiar chusteczki
20x20cm, op. typu flow-pack. 

Chustecz
ki

100 szt.  w
miękkim

opakowaniu

200

Wartość 
netto

Wartość 
brutto

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 dotyczące: po-
siadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posia-
dania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia: ............................................................................. złotych netto

słownie:.............................................................................................................................................



Ogółem wartość zamówienia: …………………………......................................... złotych brutto

słownie:.............................................................................................................................................

Termin płatności faktur …… dni od daty otrzymania faktury.

………………………………..
(miejscowość i data)

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)



Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Dane wykonawcy
nazwa:

siedziba:

nr telefonu/faksu:
e-mail:
nr NIP:

nr REGON:

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych

P - 6  Preparaty do konserwacji narzędzi

Lp
Nazwa

handlowa
Opis preparatu Postać

Wielkość
opakowania

Ilość
opakowań

Cena
jedn.
Netto

%VAT
Cena
jedn.

Brutto

Wartość
netto

Wrtość
brutto

Producent

1. Preparat w spraju, pielęgnacyjny, do do narzędzi 
medycznych, włącznie ze sztywnymi 
endoskopami oraz wszelkiego rodzaju 
przedmiotami stalowymi. Na bazie białego oleju 
medycznego, gaz napędowy - propan/butan, nie 
zawierajacy freonu.

spray 500ml 10

2. Preparat w spraju do konserwacji narzedzi 
medycznych, włącznie z giętkimi endoskopami 
oraz wszelkiego rodzaju przedmiotami 
stalowymi, z dodatkiem oleju silikonowego na 
bazie dimethylpolysiloxanu, gaz napedowy - 
propan/butan, nie zawierający freonu.

spray 500ml 10

Wartość 
netto

Wartość 
brutto



 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 tymdotyczące: posia-
dania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiada-
nia wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sy-
tuacji ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia: ............................................................................. złotych netto

słownie:.............................................................................................................................................

Ogółem wartość zamówienia: …………………………......................................... złotych brutto

słownie:.............................................................................................................................................

Termin płatności faktur …… dni od daty otrzymania faktury.

………………………………..
(miejscowość i data)

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)



Wymagania dotyczące wszystkich pakietów:
1)  Wszystkie  preparaty  dezynfekcyjne  muszą  być  przeznaczone  do  zastosowania  w  obszarze

medycznym.
2) Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne dla użytkownika

ulotki i instrukcje oraz instrukcje dotyczące magazynowania i przechowywania opracowane w
języku polskim.

3) Każdy pojedynczy egzemplarz oferowanych wyrobów ma być zaopatrzony w etykietę handlową,
sporządzoną  w  języku  polskim.  N każdym  egzemplarzu,  a  także  na  opakowaniu  zbiorczym
przedmiotu zamówienia winien być podany nr serii i data ważności, przy czym termin ważności
nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.

4)  Wykonawca  przed  podpisaniem  umowy  zobowiązany  jest  dostarczyć  do  siedziby
Zamawiającego karty charakterystyki, karty charakterystyki produktu leczniczego, oferowanych
preparatów w wersji papierowej i elektronicznej.

Dokumenty potwierdzające  dla produktów leczniczych :  oświadczenie,  że oferowany
przedmiot  zamówienia  posiada  wpis  do  Urzędowego  Wykazu  Produktów  Leczniczych
dopuszczonych  do  obrotu  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  lub  pozwolenie  na
dopuszczenie  do  obrotu  na  terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej  wydane  przez  Radę  Unii
Europejskiej lub Komisję Europejską.
Dokumenty potwierdzające dla produktów biobójczych : Dokumenty potwierdzające dla
produktów  biobójczych  -  oświadczenie,  że  oferowany  przedmiot  zamówienia  posiada
pozwolenie  na  dopuszczenie  do  obrotu  produktem  biobójczym  wydane  przez  Ministra
Zdrowia lub pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktem biobójczym wydane przez
Prezesa Urzędu
Oświadczenie,  że  oferowane  środki  dezynfekcyjne  posiadają  karty  charakterystyki
preparatu  -  oznakowanie  i  termin  ważności  zgodny  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie
przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamawiający  wymaga  od  Wykonawcy  dostarczenia  wraz  z  ofertą  przetargową  badań
potwierdzających działanie proponowanych preparatów.



Załącznik nr 2

WZÓR UMOWY

zawarta dnia .......................w Świętochłowicach pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450

reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu: Dariusza Skłodowskiego

Wiceprezesa Zarządu: Ilonę Tkocz – Furman

zwaną dalej Zamawiającym

a

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

NIP: ……………………………… REGON: …………………….

reprezentowaną przez

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

zwaną dalej Wykonawcą

§1

Umowa  została  zawarta  w  oparciu  o  postępowanie  prowadzone  w  trybie  “przetargu
nieograniczonego” zgodnie z regulacjami art.  4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 j.t. z późn. zm.), opublikowanego w Biuletynie
Zamówień  Publicznych  w  dniu  ...................  na  dostawę  środków  antyseptycznych  i
dezynfekcyjnych -  zgodnie z ofertą przetargową z dnia ………2017 r. stanowiącą załącznik nr 1 do
niniejszej umowy oraz SIWZ.

§2

1. Przedmiot  umowy,  o  którym mowa w §  1,  powinien  być  dostarczany do Apteki  Szpitalnej
mieszczącej się przy ulicy Chorzowskiej 36 w Świętochłowicach - dostawa następowała będzie
sukcesywnie, zgodnie z częściowymi zamówieniami, składanymi w trybie przewidzianym niżej
w ust. 4, 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

2. Czas trwania umowy – od daty zawarcia, tj. od dnia ………2017 r.  do dnia  …….2018 r.
3. Przedmiot umowy, o którym mowa w §1, dostarczany będzie w terminie 3 dni roboczych od

daty zamówienia przez Zamawiającego za pomocą e-mail na adres: …....................... lub faxu na
nr ………...............  



4. Koszty  transportu  przedmiotu  umowy  do  Apteki  Szpitalnej,  mieszczącej  się  przy
ul. Chorzowskiej  36  w  Świętochłowicach,  ponosi  Wykonawca  –  dostawa  transportem
Wykonawcy.

5. Przedmiot umowy będzie zamawiany w zależności od potrzeb.
6. Ilości określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, to ilości maksymalne.
7. Zamawiający  nie  jest  zobowiązany  do  zamówienia  przedmiotu  umowy  w  ilościach

maksymalnych, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
8. 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.

10. Szacunkowa wartość umowy określona została na kwotę: ……… zł brutto (słownie: …………)

§3

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę przedmiotu umowy prze-
lewem na konto podane na fakturach VAT w terminie do…... dni liczonym od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie doręczona po dostarczeniu przedmiotu zamó-
wienia. 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 wyłącznie odsetki za czas opóźnienia  

w spełnieniu świadczenia pieniężnego.
4. Faktura  VAT wskazana  w  ust.  2  w opisie  musi  zawierać  numer  umowy,  do  której  zostaje

wystawiona.

§4

1. 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 3 dni roboczych, od otrzymania powiadomienia.

2. Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie towar wadliwy na towar wolny od wad i
uzupełnić  braki  ilościowe  w  dostarczonym  towarze  w  ciągu  3  dni  roboczych  od  chwili
rozpatrzenia reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.

§5

1.  W  razie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się
zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości  5 % szacunkowej wartości umowy w przypadku realizacji przez  Wykonawcę

przedmiotu umowy, w sposób nienależyty, sprzeczny z umową, rażącego zaniedbania oraz w
sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, 

b) w wysokości  5 % szacunkowej wartości  umowy gdy Zamawiający wypowie umowę bez
zachowania okresu wypowiedzenia,

c)  w wysokości 5 % szacunkowej wartości umowy gdy  Zamawiający albo Wykonawca odstąpi
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

d)  w  wysokości  5% niezrealizowanej  części  zamówienia,  za  każdy  dzień  opóźnienia  w
dostarczeniu przedmiotu umowy lub opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy  na wolny
od wad, czy też opóźnienia w uzupełnieniu braków ilościowych w dostarczonym przedmiocie
umowy.

2.  Realizacja  zapłaty  kar  umownych  naliczonych  przez  Zamawiającego  może  nastąpić  poprzez
potrącenie wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej
przez  niego  faktury,  na  co  Wykonawca  wyraża  zgodę  lub  kwotę  z  tytułu  naliczonej  kary
umownej  Wykonawca  ureguluje  na  wskazany  rachunek  bankowy  w  terminie  do  14  dni
kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania .



3. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy.
Nie dotyczy to sytuacji wskazanych w ust 1 lit. b, c.

4.  W  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  dostarczy  przedmiotu  umowy  w  terminie  określonym
w §2 ust. 3, Zamawiający jest uprawniony do dokonania zakupu od innego dostawcy w ilości i
asortymencie odpowiadających zamówieniu złożonemu u Wykonawcy

5. W przypadku zakupu, o którym mowa w ust. 4 ulega odpowiedniemu zmniejszeniu asortyment
oraz maksymalne ilości określone w specyfikacji asortymentowo-cenowej, stanowiącej załącznik
nr 1 do niniejszej umowy.

6.  Niezależnie  od  uprawnienia  do  dochodzenia  kar  umownych,  o  których  mowa  w niniejszym
paragrafie, w przypadku dokonania zakupu, na podstawie ust. 4, Zamawiający jest uprawniony
do  dochodzenia  od  Wykonawcy  zwrotu  różnicy  pomiędzy  ceną  przedmiotu  zamówienia,
wynikającą  ze specyfikacji  asortymentowo-cenowej,  stanowiącej  załącznik  nr 1 do niniejszej
umowy, a ceną zakupu dokonanego na podstawie ust. 4. 

7. Zamawiający  ma  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego,  na  zasadach
ogólnych, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych, bądź wystąpiła z innego powodu.

§6

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w szczególności w przypadkach:
a)  nie  rozpoczęcia,  opóźnienia  w  realizacji  przedmiotu  umowy przez  Wykonawcę  dających

podstawę  do  uzasadnionego  przewidywania,  że  nie  będzie  on  realizowany  zgodnie  
z warunkami umowy a nie rozpoczęcie, opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy nastąpiło
z  przyczyn,  za  które  ponosi  odpowiedzialność  Wykonawca.  Zaistnienie  wskazanych
okoliczności,  zwalnia  Zamawiającego  od  obowiązku  zapłaty  Wykonawcy  jakiegokolwiek
wynagrodzenia,

b) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, wszczęcie likwidacji
Wykonawcy,

c) jeżeli dane zawarte w ofercie zostaną uznane za nieprawdziwe.
2. Z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać w terminie do 1 miesiąca od dnia

w którym powziął informację o zdarzeniu będącym przyczyną odstąpienia.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub
bezpieczeństwu publicznemu,  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy w terminie  30 dni  od
powzięcia  wiadomości  o tych  okolicznościach.  W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania  części  przedmiotu  umowy.
Postanowienia o karach umownych nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie
może żądać odszkodowania.

4. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust.1 lit b, c odstąpienie od umowy dotyczy
jedynie  niewykonanej  części  umowy i  w stosunku do niej  nie  wywołuje  skutku wstecznego
(skutek ex nunc).

5.  Odstąpienie  od  umowy  będzie  dokonane  na  piśmie  z  podaniem  przyczyn  odstąpienia  
i wskazaniem terminu odstąpienia.

6. Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od dnia odstąpienia. 
7. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia kar umownych z

innych tytułów niż odstąpienie od umowy.



§7

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę Wykonawcy w trybie natychmiastowym w razie
wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a) realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w sposób nienależyty, sprzeczny z umową,

rażącego zaniedbania oraz w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
b) jeżeli  Wykonawca  powierzy  realizację  przedmiotu  umowy  lub  jego  części  podmiotowi

trzeciemu bez zgody Zamawiającego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
c) narażenia Zamawiającego na szkody, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
d) gdy  Zamawiający  po  pozyskaniu  informacji  o  niekorzystnej  sytuacji  ekonomiczno-

finansowej Wykonawcy, która może mieć wpływ na wykonanie umowy i wezwaniu go do
jej  wyjaśnienia  nie  uzyskał  gwarancji,  udokumentowanego  wiarygodnego  zapewnienia
prawidłowego wykonania umowy.

2. Wypowiedzenie umowy będzie dokonane na piśmie.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy, Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni

od dnia jej wypowiedzenia. 

§8

1. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli ko-
nieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:
a) obniżenia ceny jednostkowej przez  Wykonawcę;
b) zmiany stawki podatku VAT;
c) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie siły wyższej lub przedłużającej

się nadmiernie procedury udzielenia nowego zamówienia w procedurze otwartej;
d) zmiany producenta przedmiotu umowy,  w przypadku gdy producent wskazany w ofercie

przez Wykonawcę wycofał się z produkcji. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje
się dostarczyć zamiennik, po cenie określonej w formularzu ofertowym;

e) nastąpiło niemożliwe do przewidzenia na etapie składania oferty zwiększenie zapotrzebowania
określonej pozycji asortymentowej lub wystąpienie innych sytuacji nieprzewidzianych w trakcie jej
realizacji, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć;

f) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty
w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do
zaistniałego stanu prawnego;

g) Zastąpienia  Wykonawcy,  któremu  Zamawiający  udzielił  zamówienia,  nowym  wykonawcą
w wyniku  połączenia,  podziału,  upadłości,  restrukturyzacji  lub  nabycia  dotychczasowego
Wykonawcy  lub  jego  przedsiębiorstwa,  o  ile  nowy  wykonawca  spełnia  warunki  udziału
w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia wskazane w SIWZ lub nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, lub przekształcenie Wykonawcy będącego
następstwem  sukcesji  uniwersalnej,  w  związku  z sukcesją  generalną,  dziedziczeniem  spółek
handlowych  zgodnie  z  KSH,  a  także  sukcesją  z mocy  prawa,  zgodnie  z obowiązującymi
przepisami  prawa.  Przekształcony  Wykonawca  musi  nadal  spełniać  warunki  udziału  w
postępowaniu oraz nie mogą zachodzić wobec niego podstawy wykluczenia wskazane w SIWZ;

h) Zmiana nazwy Wykonawcy wskutek zaistnienia okoliczności warunkujących dokonanie zmiany
nazwy Wykonawcy;

i) Zmianie  podlegają  także  inne  postanowienia  w  stosunku  do  treści  oferty  jeżeli  konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:

 Zmiana  osoby  odpowiedzialnej  za  wykonanie  Usługi  ze  strony  Zamawiającego,  w
przypadku braku możliwości wykonywania wskazanych czynności przez tę osobę - zmiana
ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy.



 Zmiana  danych  związana  z  obsługą  administracyjno-organizacyjną  umowy,  zmiana
danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez
pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

2. Zmiany  postanowień  umowy następują  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  umowie  i  nie  mogą
prowadzić do zmiany charakteru umowy.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron
może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku
należy opisać, uzasadnić zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla
potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
w drodze aneksu do umowy skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, z zastrzeżeniem przypadków
określonych w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do
umowy.

§9

1.  Postanowienia  umowy  mają  charakter  rozłączny.  W  przypadku,  gdy  jedno  lub  więcej  z
postanowień  umowy  okaże  się  nieskuteczne,  nieważne  lub  niewykonalne,  nie  narusza  to
skuteczności  pozostałych  postanowień.  W  miejsce  nieskutecznego  lub  niewykonalnego
postanowienia  obowiązuje  jako  uzgodnione  takie  postanowienie,  które  możliwie  blisko
odpowiada  gospodarczemu  celowi  postanowienia  nieskutecznego,  nieważnego  względnie
niewykonalnego. Podobne obowiązuje w przypadku luk w powyższych postanowieniach.

2.  Jeżeli  Strony  w  trakcie  obowiązywania  umowy  stwierdzą  błąd  pisarski,  oczywistą  omyłkę,
niezamierzone przeoczenia, usterkę w tekście wówczas Strony zobowiązują się podjąć działania w celu
poprawy, uzupełnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie błędu pisarskiego, oczywistej omyłki,
przeoczenia lub usterki w tekście nie może prowadzić do wytworzenia treści niezgodnej z pozostałymi
postanowieniami umowy w tym zakresie.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§11

Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§12

Przyjmujący zamówienie pod rygorem uznania czynności za bezskuteczną nie może dokonać cesji
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy ani wykonać na nich zastawów lub zawrzeć co do
tych wierzytelności umów gwarancyjnych w trybie Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności
umów  poręczenia  bez  uprzedniej  zgody  Zamawiającego  wyrażonej  na  piśmie  pod  rygorem
nieważności.

§13

Integralną częścią umowy jest:
- Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy;
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.



§14

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

ZAMAWIAJĄCY                              WYKONAWCA 

                      
                



                                       Załącznik nr 3
  ..................................................                ….......................................                      
  ...................................................       (miejscowość i data)
  ...................................................
        (nazwa i adres Wykonawcy)

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

WYKAZ  WYKONANYCH - WYKONYWANYCH   DOSTAW 

               Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na: „dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych”
w  imieniu  Wykonawcy  wskazanego  powyżej  przedstawiam/my,  wykaz  wykonanych/
wykonywanych dostaw.

Lp.
Nazwa i adres Zamawiającego/

Odbiorców
Wartość

(w zł brutto)
Opis przedmiotu zamówienia Data wykonania

1.

2.

3.

………………………………..

                                                (miejscowość i data)

                                                                      



Załącznik nr 4

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

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

W  imieniu  reprezentowanej  przeze  mnie  firmy  …………………………...............................  ,

oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

oraz spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami Rozdziału 5 i Rozdziału 6

SIWZ.

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)   (data i miejscowość)
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