
 

 
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: 0000426290          
Nr NIP: 627-16-69-770 
REGON: 000311450 
Wysokość kapitału zakładowego: 33.720.000,00 zł 

 
 

Świętochłowice,  dn. 27.11.2017 r. 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Nr zamówienia publicznego: …………………………..                                     33/ZA/17                                  
 
 
przedmiot zamówienia publicznego:  
 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na 
dostawę medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów 
medycznych. 
 
wymagany czas realizacji zamówienia:  ............        od daty zawarcia umowy do 18.09.2018 r. 
                         
                                                       
termin składania ofert:……………………………           13 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 
 
 
termin otwarcia ofert:…………………………….            13 grudnia 2017 r. o godz. 10.30 
 
 
termin związania ofertą wynosi 60 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. 
 
 
 
 
 
załączniki: 

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1. 
2. Wzór umowy- Załącznik nr 2. 
3. Wzór Jednolitego Europejskiego Wzoru Zamówienie (JEDZ) – Załącznik nr 3. 
4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 4. 



 

Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia 
 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.-  Prawo Zamówień 
Publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 j.t z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą. 
W związku z pilną potrzebą udzielenia zamówienia Zamawiający korzysta z możliwości skrócenia 
terminu składania ofert na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2) Ustawy. 
 
Rozdział 2. Przedmiot zamówienia 
 
Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów 
medycznych. 
 
Opis  przedmiotu zamówienia  

 
Przedmiot   zamówienia   określony   według   Wspólnego  Słownika   Zamówień   Publicznych 
(CPV) kodem:   
 
33100000-1  - urządzenia medyczne 
33140000-3  - materiały medyczne 
33169000-2  - przyrządy chirurgiczne 

 
Zakres zamówienia obejmuje 20 części (pakietów) - Załącznik nr 1. 
 
1. Różne.    
2. Mankiety do kardiomonitorów i inne.  
3. Strzykawki, Drobny sprzęt   
4. Akcesoria do inkubatora ATOM i aparatu INFANT FLOW CPAP system LP 
5. Zestaw do opaskowania żylaków przełyku    
6. Narzędzia chirurgiczne,  laryngologiczne    
7. Akcesoria do posiadanej aparatury Aesculap lub równoważne 
8. Laparoskopowe oprzyrządowanie bipolarne, wielorazowe do aparatury f-my OLYMPUS, lub 
równoważne 
9. Akcesoria laparoskopowe do posiadanych narzędzi f-my Rudolf, Aesculap lub równoważne 
10. Narzędzia endoskopowe  
11. Optyka laparoskopowa    
12. Filtry do myjni endoskopowej    
13. Filtry do demineralizatora w autoklawie MELAG   
14. Wyroby włókninowe i inne   
15. Narzędzia jednorazowego użytku    
16. Zestawy chirurgiczne     
17. Zestaw do usuwania szwów   
18. Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego 

19. Akcesoria do laktatora Symphony firmy Medela 

20. Materiały zużywalne do aparatu Infant Flow SiPAP system LP i MAQUET 
 
 
 



 

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) 
 
 
Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 
 
1. W formularzu ofertowym Wykonawca powinien podać kalkulację dla ilości maksymalnych. 
2. Wykonawca wraz  z  ofertą  dostarczy w wersji elektronicznej (w pliku programu Excel lub 

podobnym) formularz ofertowy składający się na ofertę z zachowaniem kolejności 
przedstawionej  w formularzu ofertowym Zamawiającego.  

3. Dostawy   dokonywane    będą   w oparciu o zamówienie składane za pomocą e-mail lub faxu  
przez pracownika  Apteki szpitalnej w terminie do 3 dni od daty otrzymania zamówienia.  

      Godziny dostaw do Apteki szpitalnej  od 7.30 do 13.00.  
4. Własny transport dostawcy do Apteki szpitalnej wraz z wniesieniem towaru na miejsce 

wskazane przez personel apteki. 
5. Przy dostawie towar będzie poddany kontroli ilościowej. 
6. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia ilościowego pomiędzy pozycjami 

asortymentowymi w danym pakiecie, przy zachowaniu maksymalnej wartości danego pakietu. 
 
 
Rozdział 3. Wymagany termin realizacji zamówienia 

 
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 18.09.2018 r.. 

 
 
Rozdział 4. 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: 

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów 

Warunek ten będzie uważany za spełniony jeżeli Wykonawca potwierdzi posiadanie 
wymaganych prawem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem 
zamówienia lub przedłoży oświadczenie o zwolnieniu z posiadania w/w zezwoleń. 

- sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Wykonawcy muszą wykazać że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż  
50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) 



 

- zdolności technicznej lub zawodowej 
W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca obowiązany jest przedstawić wykaz 
wykonanych/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 dla każdego pakietu w w/w 
okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy 
dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały  wykonane lub są wykonywane należycie. 

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz braku przesłanek 
wykluczenia Wykonawcy wraz z ofertą składają Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 
(JEDZ), zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Jednolitym 
Europejskim Dokumencie Zamówienia, stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu sytuacji ekonomicznej i 
finansowej; 

3. Zgodnie z art. 24 aa ust. 1 Ustawy, Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu, 
możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadanie, czy wykonawca którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu; 

4. 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 oddania 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 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 Ustawy; 

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

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1: 

- spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
- spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, 
- brak podstaw wykluczenia 

6. 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 
wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 
podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 
aktualnych dokumentów 

7. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych 



 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają 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. 

 
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. 
 
Rozdział 5. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy. 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne). 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów  
w następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia 
fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 Ustawy: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu 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 zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn.zm.); 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy, 
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

d) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami 
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 
Rozdział 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania 

 
6.1. Dokumenty wymagane – wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia: 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz braku przesłanek 
wykluczenia Wykonawcy wraz z formularzem oferty (zał. nr 1 do SIWZ) składają Jednolity 



 

Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ. 
Informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, stanowią wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

6.2. Inne niezbędne dokumenty, które wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: 
1. Sporządzony przez Wykonawcę formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 

1 do SIWZ, 
2. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub 

oświadczenie o zwolnieniu z posiadania w/w zezwoleń, 
3. Dowód wniesienia wadium, 
4. Odpowiednie pełnomocnictwa zgodnie z art. 23 ust.2 Ustawy. 

6.3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku 
podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia 
następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów): 
 
1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez 
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; 

5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 
spłat tych należności; 

6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

7. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 7160); 

8. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 



 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł. 

9. w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 
ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 
informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - 
Załącznik nr 4 - oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody 
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu. 

 
6.4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy, zostanie 
wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień 
złożenia oświadczeń lub dokumentów): 

Wykazu wykonanych / wykonywanych minimum 3 dostaw dla każdego pakietu, wraz z podaniem 
daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana należycie, wraz z 
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 
 
6.5. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez 
zamawiającego, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy następujących dokumentów: 

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty, dopuszczające do obrotu i 
używania na terytorium RP asortyment objęty zamówieniem w zależności od klasyfikacji 
danego wyrobu medycznego:  

a) w przypadku zakwalifikowania produktu do wyrobów medycznych, dokumenty określone w 
ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 t.j. z późn. 
zm.), tj.:  
- oznakowanie wyrobu znakiem CE na instrukcji, opakowaniu handlowym i jeżeli to możliwe na 
samym wyrobie (nie dotyczy wyrobów wykonanych na zamówienie, wyrobów przeznaczonych do 
badań klinicznych, wyrobów do diagnostyki in vitro przeznaczonych do oceny działania, zestawów 
wyrobów medycznych złożonych z wyrobów oznakowanych znakiem CE), 
- deklaracja zgodności – „Declaration of Conformity” – dla wszystkich klas wyrobu 
medycznego, 
- certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją 
pomiarową, IIa, IIb, III).. 
Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę.  
 
Rozdział 7. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na potwierdzenie warunków udziału 
w postępowaniu. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 5: 
1. Składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 



 

osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 
14 i 21 Ustawy; 

2. Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
Dokumenty wymienione powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert za wyjątkiem dokumentów wymienionych w lit. a, które powinny 
być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 
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. 
Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę. 

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

 
1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji 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. Z dokumentu 
zobowiązania musi wynikać w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów 
innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, 
przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego 
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
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 w art. 24 ust. 1 
pkt 13–22 i ust. 5 Ustawy. 

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, 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, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną 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 innym 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. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych 
przez Zamawiającego, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach 
określonych powyżej, zobowiązany jest on przedstawić - dla każdego z podmiotów, 
których to dotyczy – odrębny formularz JEDZ zawierający informacje wymagane w cz. II 
sekcja A i B, w części III oraz w części IV (w zakresie w jakim podmiot ten udostępnia 
swoje zdolności lub sytuację), w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu. 

7. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego 
zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację 
którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania tego 
podmiotu. Wykonawca zobowiązany będzie również złożyć dokumenty tego podmiotu 
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub 
sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków 

 
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający 
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 
danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty, 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku 
podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej 
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w 
posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych 
przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z 
posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 
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 9. Procedura sanacyjna – samooczyszczenie 

1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub 
ust. 5 (podstawy fakultatywne, wskazane przez Zamawiającego w rozdziale 5 SIWZ), może 
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 
wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem 
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 
okres obowiązywania tego zakazu. 

2. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do 
wypełnienia stosownych rubryk w Formularzu JEDZ, a następnie zgodnie z art. 26 ust. 1 
Ustawy do złożenia dowodów. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione dowody, o 
których mowa w ust. 1 za wystarczające. 

 
Rozdział 10. Informacja o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami.  

Wzajemne porozumiewanie się oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, 
informacji i dokumentów  odbywa się pisemnie. Wykonawcy mogą składać  oświadczenia i inne 
dokumenty drogą elektroniczną lub faksem, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania.  
Wykonawcy mający zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowania, 
powinni złożyć wniosek w powyższej sprawie i ustalić termin spotkania z osobą uprawnioną ze 
strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami. 
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
- w zakresie procedury przetargowej:  

Jacek Drażyk, fax: 32/ 245 34 40, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl 
- w zakresie przedmiotu zamówienia:  
     Magdalena Nowak, fax: 32/ 245 34 40, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl 
 
Rozdział  11. 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 medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów 
medycznych – postępowanie nr 33/ZA/17 
Nie otwierać przed 13.12.2017 r. g. 10.30” 

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, o których 
mowa art. 86 ust. 4 Ustawy. 
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.     

Rozdział 12. Sposób obliczenia ceny oferty  

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 
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. 
Wykonawca nie może pominąć żadnej pozycji składającej się na zaoferowaną cenę. 
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 13. Wymagania dotyczące wadium 

Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed 
upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:  
 
Pakiet 1 100,00 zł 

Pakiet 2 150,00 zł 

Pakiet 3 1 200,00 zł 

Pakiet 4 200,00 zł 

Pakiet 5 750,00 zł 



 

Pakiet 6 650,00 zł 

Pakiet 7 2 400,00 zł 

Pakiet 8 150,00 zł 

Pakiet 9 400,00 zł 

Pakiet 10 400,00 zł 

Pakiet 11 250,00 zł 

Pakiet 12    30,00 zł 

Pakiet 13   220,00 zł 

Pakiet 14 350,00 zł 

Pakiet 15   1 000,00 zł 

Pakiet 16   50,00 zł 

Pakiet 17 20,00 zł 

Pakiet 18 200,00 zł 

Pakiet 19 75,00 zł 

Pakiet 20 900,00 zł 
 
na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. 2017 poz. 1579 j.t. z późn. zm.).  
Wadium może być wniesione w następujących formach: 
- pieniądzu,  
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym,  że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  
- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych,  
- poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 
2007 Nr 42, poz. 275). 

 
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konto Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.:  
ING Bank Śląski nr: 56 1050 1243 1000 0090 3032 2300 z tytułem płatności: 
 

“ Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów 
medycznych” 

 
Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne 
wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 
1. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu 
bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot 
przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz 
z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od 
reszty dokumentów). 
2. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 



 

oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.6. lit. a) niniejszego 
rozdziału SIWZ. 
3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 
5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium zgodnie z zapisem pkt 2.2. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 
odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium 
w terminie określonym przez Zamawiającego. 
6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: 

a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, 
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, 
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 

b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych 

w SIWZ, 
- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz 
wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium 
rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 
Rozdział 14. Język postępowania 

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty sporządzane w języku 
obcym należy składać zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 
 
Rozdział 15. 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 13 grudnia 2017 r. do godz. 10:00. Wykonawca może przed upływem terminu 
składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 
 
Rozdział 16.  Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13 grudnia 2017 r. do godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego -  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., ul. Chorzowska 38 – pok. nr 17 
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 17. Środki ochrony prawnej 

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują 



 

przepisy działu VI Ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g Ustawy). 
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy. 

3. Środki ochrony prawnej  wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 
prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

4. Terminy wnoszenia odwołań: 
a) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób 

b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi 
się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej 

c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 ppkt. a) i b) wnosi się w terminie 
10 dni od dnia, w który powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

6. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. 

8. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 
a) nie zawiera braków formalnych; 
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia 

odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania). 
9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. 

a) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o 
apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do 
wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin 
upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

b) Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 
skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej 
wniesieniem. 

c) W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes 
Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do 



 

czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze. 

d) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego 
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę 
orzeczenia w całości lub w części. 

e) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć 
żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.. 

 

Rozdział 18. 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 19.  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 20. Termin związania  ofertą 

Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 60 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 21. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 
Wykonawców, 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 Wykonawców, 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. 1 lub 2 Ustawy, 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 w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
oferty, jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane Wykonawcy 
faksem lub drogą e-mail, 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 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia, a każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
została złożona tylko jedna oferta, Zamawiający może  zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 
publicznego przed upływem w/w terminów.  
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 Ustawy 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. 
 
Rozdział 22. Tryb udzielania wyjaśnień 

- w zakresie procedury przetargowej:  
Jacek Drażyk, fax: 32/ 245 34 40, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl 
- w zakresie przedmiotu zamówienia:  
Magdalena Nowak, 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 6 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. 
Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub 
sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie 
internetowej określonej w dyrektywie. 
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 stosuje się odpowiednio. 

 

Świętochłowice, dnia 27.11.2017 r. 

Sporządził:                                                                                                               Zatwierdził:  



 

Załącznik nr 1 
         

 
FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
e-mail:  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych. 

 
Pakiet 1 
 

I Różne 
L.p Nazwa handlowa Opis produktu Nr 

katalogowy J.m. Ilość 
max. 

Cena 
jedn. 
Netto 

% 
VAT 

Cena jedn. 
Brutto 

Wartość 
netto 

Wartość 
Brutto Producent 

1.   Dren jednorazowy do ssaka z kontrolą ssania   szt. 500             

2.   Nożyczki metalowe jednorazowe   szt. 30             

3.   Pojemnik histopatologiczny z pokrywką na "wcisk", poj.35ml   szt. 1000             

4.   Rozwórki oczne dla dzieci   kpl. 2             

5.   Szpatułki laryngologiczne pakowane pojedynczo, sterylne.   * 100 szt.   op. 100             

6.   Zestaw laryngologiczny jednorazowy  : wziernik do nosa, wziernik do ucha, 
szpatułka laryngologiczna. Sterylny. 

  op. 1000             



 

                  Wartość  
netto: 

Wartość 
Brutto: 

  

                  0,00 zł 0,00 zł   

 
 
 
 
 
Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 

Treść oświadczenia Wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 
ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności 
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu I:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu I:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  
 

          ............................................................. 
                 Miejscowość, data 

                            (podpis osoby upoważnionej)



 

 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

Załącznik nr 1 

  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
E-mail:  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych. 
 
Pakiet 2 

 
II Mankiety do kardiomonitorów i inne 
L.p Nazwa handlowa Opis produktu Nr 

katalogowy J.m. Ilość 
max. 

Cena 
jedn. 
Netto 

% 
VAT 

Cena jedn. 
Brutto 

Wartość 
netto 

Wartość 
Brutto Producent 

1.   Adapter SpO2, wielokrotnego użytku do pulsoksymetru PulsoChek w 
technologii Nellcor przdłużacz, dł.2,2m. 

  szt. 2             

2.   Adapter SPO2, wielokrotnego użytku do Siemens/Drager Infinity Deltatypu 
M tech, dł. 1,1m  (+/- 0,1m).  Złącze LNOPilub LNCS. 

  szt. 2             

3.   Czujnik SPO2, wielokrotnego użytku- klips na palec dla dorosłych, dł. 1,1m 
(+/- 0,1m). Złącze LNOP lub LNCS. 

  szt. 2             

4.   Czujnik SPO2, wielokrotnego użytku- silikonowy, dla dorosłych,  dł. 1,1m 
(+/- 0,1m). Złącze LNOP lub LNCS. 

  szt. 2             

5.   Kabel EKG wielorazowy, 10 odprowadzeń, wtyk 15 pin, typu Schiller, 
Aspel, banan 4mm. 

  kpl. 2             



 

 

6.   Konektor do mankietu, do monitora Mindray, z poz.1-6,   op. 10             

7.   Mankiet 1-żyłowy dla noworodków, jednorazowego użytku, rozmiar 1, 3-6 
cm, material miękka włóknina. 

  szt. 10             

8.   Mankiet 1-żyłowy dla noworodków, jednorazowego użytku, rozmiar 1, 3-6 
cm, material TPU. 

  szt. 10             

9.   Mankiet 1-żyłowy dla noworodków, jednorazowego użytku, rozmiar 2, 4-8 
cm, material miękka włóknina. 

  szt. 10             

10.   Mankiet 1-żyłowy dla noworodków, jednorazowego użytku, rozmiar 2, 4-8 
cm, material TPU. 

  szt. 10             

11.   Mankiet 1-żyłowy dla noworodków, jednorazowego użytku, rozmiar 3, 6-11 
cm, material miękka włóknina. 

  szt. 10             

12.   Mankiet 1-żyłowy dla noworodków, jednorazowego użytku, rozmiar 3, 6-11 
cm, material TPU. 

  szt. 10             

13.   Mankiet 1-żyłowy dla noworodków, jednorazowego użytku, rozmiar 4, 7-13 
cm, material miękka włóknina. 

  szt. 10             

14.   Mankiet 1-żyłowy dla noworodków, jednorazowego użytku, rozmiar 4, 7-13 
cm, material TPU. 

  szt. 10             

15.   Mankiet 1-żyłowy, dwuwarstwowy, wykonany z tkaniny nadającej się do 
dezynfekcji. Zalecany dla pacjentów o obwodzie kończyny : 18-26cm. Bez 
konektora. . Długość drenu 50 cm. Pediatryczny. 

  szt. 4             

16.   Mankiet 1-żyłowy, dwuwarstwowy, wykonany z tkaniny nadającej się do 
dezynfekcji. Zalecany dla pacjentów o obwodzie kończyny : 25-35cm. Bez 
konektora. Rzeczywisty wymiar mankietu : 14 x 63cm. Długość drenu 50 
cm. 

  szt. 4             

17.   Mankiet 1-żyłowy, dwuwarstwowy, wykonany z tkaniny nadającej się do 
dezynfekcji. Zalecany dla pacjentów o obwodzie kończyny :33-47cm. Bez 
konektora. Rzeczywisty wymiar mankietu : 18 x 78cm.. Długość drenu 50 
cm. 

  szt. 4             

18.   Mankiet 2-żyłowy, dwuwarstwowy, wykonany z tkaniny nadającej się do 
dezynfekcji. Zalecany dla pacjentów o obwodzie kończyny : 18-26cm. Bez 
konektora.. Długość drenu 50 cm. Pediatryczny. 

  szt. 4             

19.   Mankiet 2-żyłowy, dwuwarstwowy, wykonany z tkaniny nadającej się do 
dezynfekcji. Zalecany dla pacjentów o obwodzie kończyny : 25-35cm. Bez 
konektora. Rzeczywisty wymiar mankietu : 14 x 63cm. Długość drenu 50 
cm. 

  szt. 4             

20.   Mankiet 2-żyłowy, dwuwarstwowy, wykonany z tkaniny nadającej się do 
dezynfekcji. Zalecany dla pacjentów o obwodzie kończyny :33-47cm. Bez 
konektora. Rzeczywisty wymiar mankietu : 18 x 78cm.. Długość drenu 50 
cm. 

  szt. 4             

21.   Cisnieniomierz mechaniczny z wymiennymi mankietami (do dezynfekcji) : 
dla dzieci i dorosłych 

  szt. 10             

22.   Wielorazowe odprowadzenie EKG, 3 odpr.. Klamra, dł. 0,9m. Do MEC-
2000. 

  kpl. 2             



 

 

                  
Wartość  
netto: 

Wartość 
Brutto:   

                  0,00 zł 0,00 zł   
 
Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 

Treść oświadczenia Wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

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

 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu II:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu II:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  
 

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

                                                                                                                                                                                                                            Miejscowość, data 
                                                                                                                                                                                                                    (podpis osoby upoważnionej) 
 
 

 



 

 

Załącznik nr 1 
 
 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
E-mail:  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych. 

 
Pakiet 3 
 

III Strzykawki, Drobny sprzęt 
L.p Nazwa handlowa Opis produktu Nr 

katalogowy J.m. Ilość 
max. 

Cena 
jedn. 
Netto 

% 
VAT 

Cena jedn. 
Brutto 

Wartość 
netto 

Wartość 
Brutto Producent 



 

 

1.   Mankiet do ciśnieniowego, szybkiego toczenia płynów infuzyjnych, 
wykonany z półprzeźroczystego tworzywa sztucznego, nie zaw.lateksu; 
łatwy do czyszczenia; posiadajacy kranik ciśnieniowy z wyraźnie 
zaznaczonym, wyczuwalnym indykatorem pozycji OFF; możliwość 
zawieszania na stojaku jezdnym (wieszak na worek z płynem wewnątrz 
mankietu); wyposażony w manometr wyskalowany (mmHg) z kodowanym 
kolorem prawidłowym oraz zbyt wysokim zakresem ciśnienia, ze 
wskazaniem ciśnienia, widocznym w każdym położeniu mankietu; 
wyposażony w dużą trwałą gruszkę do pompowania mankietu, zakończoną 
łącznikiem typu Luer Lock, do łatwej wymiany gruszki. 

  szt. 3             

2.   Prowadnica jednorazowa do rurek intubacyjnych o rozm.2,0-11,0mm, z 
metalu pokrytego tworzywem, z miękkim końcem dystalnym, bez lateksu i 
ftalanów, sterylna. 

  szt. 10             

3.   Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych , zaopatrzony w dodatkowy, 
niezależny regulator przepływu z możliwością dokładnego ustalenia 
przepływu w zakresie 5-250ml/h; z elstyczną komorą kroplową (z 
materiałów wolnych od DEHP), zakończoną ostrym końcem, 
gwarantującym szczelne i pewne połączenie z pojemnikami na płyny, 
kroplomierz komory 20 kropli=1ml (+/- 0,1ml); z odpowietrznikiem zaw. filtr 
p/bakteryjny oraz zamykaną niebieską klapką; z filtrem zabezpieczającym 
przed większymi cząsteczkami 15µm; z miękkim drenem z materiałów 
wolnych od DEHP o uniwersalnym zakończeniu Luer-Lock; z precyzyjnym 
zaciskiem rolkowym; z łącznikiem typu Y do dodatkowych injekcji. 

  szt. 100             

4.   Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, bursztynowy, komora 
min.6,5cm, wolna od PCV, igła biorcza ścięta  dwupłaszczyznowo, 
wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, logo producenta 
umieszczone na aparacie, zacisk rolkowy ze specjalną pochewką na kolec 
komory, zabezpieczający przed zakłuciem, wolny od ftalanów 

  szt. 60             

5.   Przyrząd do przetaczania płynów z możliwością pomiaru osrodkowego 
ciśnienia żylnego (opakowanie typu blister pack folia, papier), dren wolny 
od ftalanów   

  szt. 10             

6.   Strzykawka   2 ml LUER  dwuczęściowa jednorazowego użytku z barwnym 
kontrastującym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnienia strzykawki, 
nie zawierająca lateksu, z rozszerzoną skalą (co 1,1ml) do 3ml, 
pozwalającą na dokładne dawkowanie ponad nominalną objętość.                
op.x 100 sztuk 

  op. 500             

7.   Strzykawka   5 ml LUER  dwuczęściowa jednorazowego użytku, z 
barwnym kontrastującym tłokiem, nie zawierająca lateksu, z widoczną 
skalą (co 0,2ml), rozszerzoną  do 6ml,pozwalającą na dokładne 
dawkowanie ponad nominalną objętość,             op.x 100 sztuk 

  op. 500             

8.   Strzykawka 10 ml LUER dwuczęściowa jednorazowego użytku, z barwnym 
kontrastującym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnienia strzykawki, 
nie zawierająca lateksu, z widoczną skalą (co 0,5ml), rozszerzoną do 
12ml. pozwalającą na dokładne dawkowanie ponad nominalną objętość,                                                 
op.x 100 sztuk 

  op. 650             



 

 

9.   Strzykawka 10 ml LUER LOCK z dodatkowym uszczelnieniem, z czarną, 
widoczną skalą wyposażona w mechanizm umożliwiający zabezpieczenie 
igły po użyciu. 

  szt. 600             

10.   Strzykawka 100ml j.u, z końcówką do cewnika, stożek długości 35-38 mm,  
łagodnie rozszerzający się w kierunku podstawy (bez ostrych uskoków); 
posiadająca tłok z elastycznym uszczelnieniem, zapewniającym płynny 
przesuw, czytelną i trwałą skalę. 

  szt. 2000             

11.   Strzykawka 3 ml LUER LOCK z dodatkowym uszczelnieniem, z czarną, 
widoczną skalą, wyposażona w mechanizm umożliwiający zabezpieczenie 
igły po użyciu. 

  szt. 600             

12.   Strzykawka 20 ml LUER dwuczęściowa  jednorazowego użytku z barwnym 
kontrastującym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnienia strzykawki, 
nie zawierająca lateksu, z widoczną skalą, rozszerzoną do 24ml. 
pozwalającą na dokładne dawkowanie ponad nominalną objętość,                                   
op.x 100 sztuk  

  op. 500             

13.   Strzykawka 5 ml LUER LOCK z dodatkowym uszczelnieniem, z czarną, 
widoczną skalą, wyposażona w mechanizm umożliwiający zabezpieczenie 
igły po użyciu 

  szt. 600             

14.   Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów na własnym oddechu, 
dwustronna powierzchnia wymiany z papierowym wkładem (bardzo małe 
opory), nawilżenie wyjściowe25mg/l H2O przy 10 oddechach/min. i 
objętości oddechowej 1000ml, opory przepływu 2,0 hPa (cm H2O przy 
przeplywie 60l/min., waga ok.5g, możliwość podłączenia nasadki tlenowej 
do owiewania tlenem, łącznik 15mm, sterylny. 

  szt. 40             

15.   Zamknięty system bezigłowy, pozwalający na wielokrotne użycie z 
zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 720 aktywacji, 
przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę wzrokową, 
bez części metalowych, z podzielną silikonową membraną łatwą do 
czyszczenia przed i po użyciu, prosty tor przepływu, mała objętość 
wypełnienia (max 0,07 ml), duży przepływ (do 600 ml/min), odporny na 
ciśnienie do 24 barów(350 psi), nie zawiera ftalanów, lateksu, może być 
używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym, 
może być stosowany ze wszystkimi lekami, krwią, cytostatykami, lipidami, 
jałowy 

  szt. 50             

16.   Zestaw do żywienia dojelitowego metodą ciągłego wlewu (wersja 
grawitacyjna), do połączenia z  miękkim workiem typu Pack 

  szt. 150             

17.   Zgłębnik do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, typu FLOCARE 
PUR, z miękkiego, przeźroczystego poliuretanu rozmiar  CH 12/110 

  szt. 30             

18.   Zgłębnik gastromijny typu Flocare Peg, zakładany techniką „pull” pod 
kontrolą endoskopu, z miękkiego, przeźroczystego poliuretanu z 
hydromerową powłoką, posida centymetrową podziałkę,  rozmiar  CH 
10/40,  CH 14/40,  CH 18/40. 

  szt. 30             

19.   Smoczek do mleka, wykonany z elastomeru (TPE), anatomiczny, z 
systemem odpowietrzającym na zewnątrz smoczka, do butelki 
standardowej,  jednorazowy, typu MedicPro. 0-6 mies. 

  szt. 4500             



 

 

20.   Smoczek do mleka (modyfikowanego), lateksowy, anatomiczny, z 
odpowietrzaczem, do butelki standardowej, jednorazowy, typu MedicPro. 
Rozmiar 0-6 mies. 

  szt. 600             

21.   Smoczek do płynów, lateksowy, anatomiczny,  z odpowietrzaczem, 
antykolkowy system odpowietrzania, do butelki standardowej, 
jednorazowy, typu MedicPro. Rozmiar 6-18 mies. 

  szt. 1500             

22.   Smoczek do papek (krzyżyk przepływowy, lateksowy, anatomiczny, do 
butelki standardowej, jednorazowy, typu MedicPro. Rozmiar 6-18 mies. 

  szt. 450             

23.   Smoczek lateksowy, anatomiczny, antykolkowy system odpowietrzania, do 
karmienia dla dzieci przedwcześnie urodzonych o masie urodzeniowej  
poniżej 1750g, jednorazowy, typu MedicPro, średni otwór przepływowy. 

  szt. 40             

24.   Smoczek lateksowy, anatomiczny, uspokajający, uszczelniający do CEPA, 
InfantFlow, dla dzieci przedwcześnie urodzonych o masie ciała poniżej 
1750g,(do stymulacji odruchu ssania). 

  szt. 40             

25.   Smoczek lateksowy (bez otworu przepływowego), dla dzieci z 
rozszczepem podniebienia . 

  szt. 10             

26.   Butelka z polipropylenu, z gwintem i nakrętką, z podziałką od 15ml, co 5ml, 
o poj.80 ml, jednorazowa, kompatybilna z nakrętkami wszystkich 
smoczków szpitalnych standard,pakowana pojedynczo.  

  szt. 1000             

              
    Wartość 

netto: 
Wartość 
brutto:   

                  0,00 zł 0,00 zł   

 
Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 

Treść oświadczenia Wykonawcy: 

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

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

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



 

 

Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu III:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  
 

                                ............................................................. 
                                                                                                                                                                                                              Miejscowość, data 
                                                                                                                                                                                                   (podpis osoby upoważnionej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 
 
 
 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
E-mail:  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych. 

 
Pakiet 4 
 
IV Akcesoria do inkubatora ATOM i aparatu INFANT FLOW CPAP system LP 
L.p Nazwa handlowa Opis produktu Nr 

katalogowy J.m. Ilość 
max. 

Cena 
jedn. 
Netto 

% 
VAT 

Cena jedn. 
Brutto 

Wartość 
netto 

Wartość 
Brutto Producent 

1.   Czujnik tlenu do INFANT  FLOW CPAP  system LP   szt. 1             

2.   Czujnik tlenu do inkubatora ATOM  x 2 szt.   kpl. 2             

3.   Filtr powietrza do inkubatora ATOM 2100 G   szt. 20             

4.   Filtr powietrza do inkubatora ATOM RABEE  INCUI   szt. 20             



 

 

                  Wartość  
netto: 

Wartość 
Brutto 

  

                  0,00 zł 0,00 zł   

 
 
Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 

Treść oświadczenia Wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

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

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu IV:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu IV:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  
 
 

                               ............................................................. 
                                                                                                                                                                                                                          Miejscowość, data 
                                                                                                                                                                                                                (podpis osoby upoważnionej) 
 

 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
E-mail:  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych. 

 
Pakiet 5 
 

V Zestaw do opaskowania żylaków przełyku 
L.p Nazwa handlowa Opis produktu Nr 

katalogowy J.m. Ilość 
max. 

Cena 
jedn. 
Netto 

% 
VAT 

Cena jedn. 
Brutto 

Wartość 
netto 

Wartość 
Brutto Producent 

1.   Zestaw do opaskowania żylaków przełyku 6-cio gumkowy, wstępnie 
złożony (nić przewleczona przez teflonowy cewnik, nawinięta na szpulę), 
przedostatnia gumka odróżniająca sie kolorem od pozostałych, część 
dystalna przeźroczysta, potwierdzeniem zrzucenia gumki jest jedno 
słyszalne kliknięcie, rękojeść wyposażona w port Luer z kapturkiem. 
Zestaw przeznaczony do współpracy z posiadanymi endoskopami 
OLYMPUS i PENTAX. Jednorazowego użytku. 

  zestaw 80             

                  
Wartość  
netto: 

Wartość 
Brutto : 

  

                  0,00 zł 0,00 zł   



 

 

 
Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 

Treść oświadczenia Wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

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

 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu V:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu V:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  
 

                  ............................................................. 
                                                                                                                                                                                                             Miejscowość, data 
                                                                                                                                                                                                   (podpis osoby upoważnionej) 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1  



 

 

FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
E-mail:  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych. 

   
Pakiet 6 
 
VI Narzędzia chirurgiczne,  laryngologiczne 
L.p Nazwa handlowa Opis produktu Nr 

katalogowy J.m. Ilość 
max. 

Cena 
jedn. 
Netto 

% 
VAT 

Cena jedn. 
Brutto 

Wartość 
netto 

Wartość 
Brutto Producent 

1.   Haczyki uszne 140-150mm,  2mm     1             

2. 
  Imadło wg Hegar, z wgłębieniem, ząbkowane krzyżowo co 0,6mm, 

dł.200mm. 
  szt. 4             

3. 
  Instrument do pętli do polipów nosa, wygięty kątowo, wg Krause, 

dł.250mm 
  szt. 1             

4.   Kaniula ssąca do nosa, zakrzywiona, śr.5mm, 175mm.   szt. 2             

5. 
  Kaniula ssąca Fergusson, śr.4mm, zagięta, z mandrynem i przerywaczem 

ssania, dł.180mm. 
  szt. 2             

6. 
  Kaniula ssąca wg Frazier z przerywaczem i mandrynem, zagięta kątowo, 

końcówka Luer, śr.3mm, dł.180mm. 
  szt. 1             



 

 

7. 
  Kaniula ssąca wg Frazier z przerywaczem i mandrynem, zagięta kątowo, 

końcówka Luer, śr.5mm, dł.180mm. 
  szt. 1             

8.   Kleszczyki nosowe łyżeczkowe,  210mm,  8  1/4,   5  1/2        szt. 1             

9.   Kleszczyki nosowe łyżeczkowe,  255mm,   10,   5,3     1             

10. 
  Klipsownica wielorazowa do laparoskopii, do aplikacji klipsów tytanowych, 

Medium- Large, nierozbieralna, obrotowa, z kanałem płuczącym, uchwyt 
klasyczny nożyczkowy, dł.330 mm,  śr. 10 mm 

  szt. 1             

11. 
  Klipsy naczyniowe, tytanowe, Medium-Large, szer.8,1mm, wys.7,9mm x 6 

szt.                  *opakowanie (a 20 magazynków = 120 klipsów) 
  op. 18             

12.   Kulociąg wg Schreoeder, dł.250mm.   szt. 4             

13.   Nożyczki naczyniowe , 140 mm, 5 1/2   szt. 1             

14.   Nożyczki prep. wg Metzenbaum, zagięte, dł.200mm   szt. 20             

15.   Nożyczki preparacyjne typ Mayo, zagięte, dł.190mm.   szt. 20             

16. 
  Pęseta bagnetowa laryngologiczna wg JANSEN, dł.160mm (+/- 5mm), bez 

ząbków. 
  szt. 1             

17. 
  Pęseta bagnetowa laryngologiczna wg LUCAE, dł.140mm (+/- 5mm), 1 x 2 

ząbki. 
  szt. 1             

18.   Pęseta o bagnetowym kształcie,  140mm, 5  1/2   szt. 3             

19.   Pętle druciane do migdałków, typ „oczko”, średnica 0,4mm x 100 szt.   op. 1             

20.   Prowadnica do drutu do pętlownicy nosowej wg Krause   szt. 1             

21.   Uchwyt skalpela Nr 3 (trzonek), dł.125mm.   szt. 2             

22.   Uchwyt skalpela Nr 4 (trzonek), dł.135 mm.   szt. 5             

23.   Wziernik pochwowy typ Doyen, rozmiar 60x30mm, dł.230mm   szt. 2             

24.   Wziernik pochwowy typ Landau, rozmiar 110x38mm, dł.290mm.   szt. 2             

                  
Wartość  
netto: 

Wartość 
Brutto 

  

                  0,00 zł 0,00 zł   

 
Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie 
dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 



 

 

Treść oświadczenia Wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

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

 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu VI:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu VI:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury 
 
 
 

                                   .           ............................................................ 
                                                                                                                                                                                                                Miejscowość, data 
                                                                                                                                                                                                          (podpis osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
E-mail:   
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych. 

 
Pakiet 7  
 
VII Akcesoria do posiadanej aparatury Aesculap lub równoważne  
L.p Nazwa handlowa Opis produktu Nr 

katalogowy J.m. Ilość 
max. 

Cena 
jedn. 
Netto 

% 
VAT 

Cena jedn. 
Brutto 

Wartość 
netto 

Wartość 
Brutto Producent 

1.   Elektroda kulkowa, śr. 6mm, prosta, śr. 4mm.   szt. 4             

2.   Elektroda neutralna dzielona, jednorazowego użytku, op.x25szt.   op. 4             

3.   Elektroda nożowa prosta, dł.22mm.   szt. 6             

4.   Elektroda nożowa prosta, dł.100-150mm.   szt. 8             

5.   Kaniula insuflacyjna Veressa, dł.120mm.   szt. 4             

6.   Kleszczyki preparacyjne bipolarne, typ Maryland, z okienkiem, z wymienną 
izolacją, obrotowe , rozbieralne na 4 części, wkład, tubus metalowy, tuleja 
izolacyjna, uchwyt zatrzaskowy, śr.5mm, dł.310mm. 

  szt. 1             



 

 

7.   Nożyczki monopolarne typ Metzenbaum, obrotowe z twardą wkładką i 
wymienną izolacją, szczęki lekko wygięte, ząbkowane, rozbieralne na 4 
części : wkład, tubus metalowy, tuleja izolacyjna, uchwyt zatrzaskowy bez 
blokady, śr.5mm, dł.310mm. 

  szt. 1             

8.   Pęseta bipolarna z całkowicie izolowaną końcówką, prosta, dł.200mm.   szt. 4             

9.   Uchwyt do elektrod monopolarnych wielorazowych z dwoma przyciskami i 
integralnym kablem. 

  szt. 12             

10.   Wkład roboczy kleszczyków okienkowych, bipolarnych typ Maryland o 
śr.5mm, dł.310mm. 

  szt. 6             

11.   Wkład roboczy kleszczyków okienkowych, bipolarnych typ Maryland o 
śr.5mm, dł.420mm. 

  szt. 1             

12.   Uszczelki redukcyjne do trokarów laparoskopowych, 10/5,5mm     op.x5szt.   op. 3             

13.   Uszczelki zewnętrzne do trokarów o sr.5,5mm            op.x 20szt.   op. 6             

14.   Uszczelki zewnętrzne do trokarów o śr.10mm            op.x 20szt.   op. 5             

15.   Wkład roboczy kleszczy bipolarnych Maryland, śr.5mm, dł.310mm.   szt. 2             

16.   Wymienny haczyk monopolarny „L”, w osłonie ceramicznej do stosowania 
z uchwytem uniwersalnym HF. 

  szt. 2             

17.   Zawór klapkowy silikonowo-ceramiczny do trokarów o śr.10/12,5mm                          
op.x 20szt. 

  op. 4             

18.   Zawór klapkowy silikonowo-ceramiczny do trokarów o śr.5,5/7mm                          
op.x 20szt. 

  op. 4             

19.   Zestaw drenów płuczących z LUER LOCK do laparoskopu, jednorazowe  
*10szt. 

  op. 14             

20.   Zestaw drenów płuczących z LUER LOCK do laparoskopu, na 20 cykli, 
wielorazowe 

  szt. 26             

 
                Wartość  

netto: 
Wartość 
Brutto 

  

 
                0,00 zł 0,00 zł   

 
 
Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 
 
  Treść oświadczenia Wykonawcy: 

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



 

 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 

ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania 
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu VII:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu VII:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  
 

                        ............................................................. 
                                                                                                                                                                                                                    Miejscowość, data 
                                                                                                                                                                                                          (podpis osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
E-mail:   
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych. 
 
Pakiet 8 

 
VIII Laparoskopowe oprzyrządowanie bipolarne, wielorazowe do aparatury f-my OLYMPUS, lub równoważne  

L.p Nazwa handlowa Opis produktu Nr 
katalogowy J.m. Ilość 

max. 

Cena 
jedn. 
Netto 

% 
VAT 

Cena jedn. 
Brutto 

Wartość 
netto 

Wartość 
Brutto Producent 

1.   Kleszczyki chwytające bipolarne, typ HIRSCH lub równoważne, o 
dł.330mm, śr. 5mm, dł.ramion chwytających 19,7mm. 

  szt. 1             

2.   Przewód bipolarny do narzędzia z poz.1, o dł.min.3,5m, typu A60002C lub 
równoważny, kompatybilny z posiadaną diatermią AESCULAP. 

  szt. 2             

 
                Wartość  

netto: 
Wartość 
Brutto: 

  

 
                0,00 zł 0,00 zł   

 
 
 



 

 

Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 

Treść oświadczenia Wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

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

 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu VIII:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu VIII:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  
 

                     ............................................................. 
                                                                                                                                                                                                                Miejscowość, data 
                                                                                                                                                                                                      (podpis osoby upoważnionej) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
E-mail:  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych. 

 
Pakiet 9 
 
IX Akcesoria laparoskopowe do posiadanych narzędzi firmy RUDOLF, Aesculap,  lub równoważne   
L.p Nazwa handlowa Opis produktu Nr 

katalogowy   Ilość 
max. 

Cena 
jedn. 
Netto 

% 
VAT 

Cena jedn. 
Brutto 

Wartość 
netto 

Wartość 
Brutto Producent 

1. 
  Dreny silikonowe do pompy ssąco-płuczącej, zakończone adapterami, 

autoklawowalne.  
  szt. 2             

2.   Elektroda haczykowa „L”, monopolarna, dł. 330mm, śr. 5mm.   szt. 2             

3. 
  Kabel bipolarny kompatybilny  z posiadaną diatermią firmy Aesculap, dł. 

3m. Autoklawowalny.  
  szt. 2             

4. 
  Kabel monopolarny, kompatybilny z posiadaną diatermią firmy Aesculap, 

dł. min. 3m. Autoklawowalny.  
  szt. 2             

5. 
  Koncówka do ssaka laparoskopowego z uchwytem, śr.5mm, wielokrotnego 

użytku. 
  szt. 2             



 

 

6. 
  Rączka laparoskopowa z materiału PEEK, bez zamka, ze spocznikiem na 

palec bez blokady do narzędzi laparoskopowych. Autoklawowalna.  
  szt. 1             

7. 
  Rączka laparoskopowa z materiału PEEK, z zamkiem, ze spocznikiem na 

palec, z blokadą 
  szt. 1             

8. 
  Uszczelka silikonowa piramidalna do trokarów laparoskopowych , o śr.  

5mm do trokara z zaworem do insuflacji lekkiego, gwintowanego, 
metalowego o średnicy 5,5 mm 

  szt. 10             

9. 
  Uszczelka silikonowa piramidalna do trokarów laparoskopowych , o śr.  10 

mm do trokara z zaworem do insuflacji lekkiego, gwintowanego, 
metalowego o średnicy 11 mm 

  szt. 10             

                  Wartość  
netto: 

Wartość 
Brutto   

                  0,00 zł 0,00 zł   

Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 

Treść oświadczenia Wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

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

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu IX:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu IX:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  
 

                      ............................................................. 
                                                                                                                                                                                                                 Miejscowość, data 
                                                                                                                                                                                                        (podpis osoby upoważnionej) 



 

 

Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
E-mail:  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych. 

 
Pakiet 10   
 

X Narzędzia endoskopowe  
L.p Nazwa handlowa Opis produktu Nr 

katalogowy J.m. Ilość 
max. 

Cena 
jedn. 
Netto 

% 
VAT 

Cena jedn. 
Brutto 

Wartość 
netto 

Wartość 
Brutto Producent 

1.   Filtr mikrobiologiczny do ssaka endoskopowego SSU - 2   szt. 10             
2.   Igła endoskopowa jednorazowa do ostrzykiwania na cewniku PTFE, 

konektor Luer Lock, atraumatyczny metalowy koniec i pewny mechanizm 
blokady igły chronią kanał endoskopu, śr. wew. Igły 0,7 mm, dł. igły 5 mm, 
średnica narzędzia 2,3 mm, długość narzędzi 180 cm. 

  szt. 20             

3.   Igła endoskopowa jednorazowa do ostrzykiwania na cewniku PTFE, 
konektor Luer Lock, atraumatyczny metalowy koniec i pewny mechanizm 
blokady igły chronią kanał endoskopu, śr. wew. Igły 0,7 mm, dł. igły 5 mm, 
średnica narzędzia 2,3 mm, długość narzędzi 230 cm. 

  szt. 30             



 

 

4.   Oprawa do pętli do polipektomii wielorazowej, owalnej, monowalentnej, śr. 
pętli 30 mm do kanału min. 2,5 mm, dł. narzędzia 220 cm. 

  szt. 2             

5.   Pętla do polipektomii wielorazowa, owalna, monowalentna, śr. pętli 30 mm 
do kanału min. 2,5 mm, dł. narzędzia 220 cm. 

  szt. 4             

6.   Rączka do pętli (Pętla do polipektomii wielorazowa, owalna, 
monowalentna, śr. pętli 30 mm do kanału min. 2,5 mm, dł. narzędzia 220 
cm.). 

  szt. 2             

7.   Szczotka do czyszczenia gastroskopu   szt. 1             
8.   Szczotka do czyszczenia kolonoskopu   szt. 1             
9.   Ustniki do gastroskopii   szt. 30             
10.   Wielorazowe kleszczyki  biopsyjne,  krótki owal (eko), okienkowe z 

uchwytem z tworzywa sztucznego, o śr. zew. 2,3 mm do kanału min. 2,8 
mm, dł. robocza 230 cm 

  szt. 3             

11.   Wielorazowe kleszczyki  biopsyjne, krótki owal z igłą (eko), okienkowe z 
uchwytem z tworzywa sztucznego o śr. zew. 2,3 mm do kanału min. 2,8 
mm, dł. robocza 180 mm 

  szt. 5             

                 
Wartość  
netto: 

Wartość 
Brutto   

                 0,00 zł 0,00 zł   
 
Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 
 

    Treść oświadczenia Wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

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

 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu X:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 



 

 

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu X:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  
 

                          ............................................................. 
                                                                                                                                                                                                                       Miejscowość, data 
                                                                                                                                                                                                              (podpis osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
E-mail:  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych. 

 
Pakiet 11 
 
XI Optyka laparoskopowa  
L.p Nazwa handlowa Opis produktu Nr 

katalogowy J.m. Ilość 
max. 

Cena 
jedn. 
Netto 

% 
VAT 

Cena jedn. 
Brutto 

Wartość 
netto 

Wartość 
Brutto Producent 

1.   Optyka laparoskopowa skośna (30º) szerokokątna, autoklawowalna z 
podłączeniem do światłowodu pod kątem 90º, śr. 10mm, dł. 320mm(+/- 
10mm), (na wymianę za uszkodzoną optykę dowolnej firmy) zgodną z 
posiadanym sprzętem laparoskopowym f-my WOLF. 

  szt. 1             

2.   Światłowód o śr. 4,8mm, dł. 250cm + adapter, do Wolf (Halogen) oraz 
Storz (Ksenon), autoklawowalny. 

  szt. 2             

    
  

            Wartość  
netto: 

Wartość 
Brutto   

                  0,00 zł 0,00 zł   

 



 

 

Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 
Treść oświadczenia Wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

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

 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XI:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XI:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  
 
 

                        ............................................................. 
                                                                                                                                                                                                                  Miejscowość, data 
                                                                                                                                                                                                         (podpis osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
E-mail:  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych. 

 
Pakiet 12 
 

XII Filtry do myjni 
endoskopowej                       

L.p Nazwa handlowa Opis produktu Nr 
katalogowy J.m. Ilość 

max. 
Cena 
jedn. 
Netto 

% 
VAT 

Cena jedn. 
Brutto 

Wartość 
netto 

Wartość 
Brutto Producent 

1.   Wkłady do filtrów wody, do myjni endoskopowej  MG-00154  (komplet = 3 
szt. a 5µm, 10µm, 20µm)  

  kpl. 10         0,00 zł   

                  Wartość  
netto: 

Wartość Brutto 

                  0,00 zł 0,00 zł   

 
 
 



 

 

Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie 
dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 

Treść oświadczenia Wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

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

 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XII:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XII:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  
 
 

                   ............................................................. 
                                                                                                                                                                                               Miejscowość, data 
                                                                                                                                                                                      (podpis osoby upoważnionej) 
 

 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
E-mail:  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych. 

 
  Pakiet 13 

 

XIII Filtry do demineralizatora w autoklawie MELAG  CLINICLAV  25 

L.p Nazwa handlowa Opis produktu Nr 
katalogowy J.m. Ilość 

max. 

Cena 
jedn. 
Netto 

% 
VAT 

Cena jedn. 
Brutto 

Wartość 
netto 

Wartość 
Brutto Producent 

1.   Komplet filtrów do Meladem, do autoklawu MELAG  Cliniclav  25  (filtr 
drobny, filtr węglowy, wkład demineralizatora) 

  kpl. 15       0,00 zł 0,00 zł   

                  Wartość  
netto: 

Wartość Brutto 

                  0,00 zł 0,00 zł   

 
 



 

 

Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie 
dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 
 

   
  Treść oświadczenia Wykonawcy: 

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

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

 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XIII:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XIII:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  
 

                         ............................................................. 
                                                                                                                                                                                                                   Miejscowość, data 
                                                                                                                                                                                                           (podpis osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
E-mail:  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych. 

 
Pakiet 14 
 
XIV Wyroby włókninowe i inne                                                                

L.p Nazwa handlowa Opis produktu Wymiar/nr 
katalogowy J.m. Ilość 

max. 
Cena 
jedn. 
Netto 

VAT 
% 

Cena jedn. 
Brutto 

Wartość 
netto 

Wartość 
Brutto Producent 

1.   Serweta operacyjna, wykonana z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 
min.56 g/m2, z przylepcem na boku, jałowa. 

75cm x 
90cm  

1 szt. 150             

2.   Serweta operacyjna z otworem przylepnym o średnicy 10 cm (+/- 1cm), 
wykonana z laminatu 2- warstwowego o gramaturze min.56 g/m2, jałowa. 

90cm x 
120cm 

1 szt. 250             

3.   Serweta do laparotomii z otworem przylepnym o wymiarach 25cm x 30cm 
wypełnionym folią chirurgiczną, wykonana z włókniny 3-warstwowej o 
gramaturze min. 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona w dodatkową 
warstwę wysokochłonną o gramaturze min. 80g/m2, zintegrowaną z 
orgnizerami przewodów, jałowa. 

200 x 320cm 1 szt. 160             

4.   Serweta operacyjna jałowa,  z nitką RTG i tasiemką, z gazy  17n 4w 45cm x 45cm    2 szt. 500             



 

 

5.   Serweta na stolik mayo 80x140 cm, kształt worka składanego 
teleskopowo, czerwona, jałowa.  

  szt. 250             

6.   Serweta włókninowa do osuszania rąk, jałowa 40cm x 
40cm 

1 szt. 600             

7.   Fartuch higieniczny, z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 
20g/m2, stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, o dobrej 
paroprzepuszczalności, wiązany na troki w talii oraz na szyi, rękaw długi, 
zakończony gumką, rozmiar L/XL. Niesterylny. 

  szt. 1500             

8.   Osłona na kończynę,  sterylna, o wym. 35x120 cm, wykonana z 2-
warstwowego laminatu o gramaturze min.56g/m2, z taśmą 10x50 cm, 
etykieta wyrobu wyposażona w samoprzylepną etykietę, przeznaczoną do 
archiwizacji danych. 

  szt. 50             

9.   Sliniak wykonany z laminatu bibułowo-foliowego z wywinięciem na dole, 
tworzącym kieszeń. Nacięcia na śliniaku tworzą paski do wiązania na szyi. 

  100 
szt. 

10             

10.   Torebka do diatermii 30x40 cm, dwuczęściowa, wykonana z 
przeźroczystego polietylenu, taśma lepna w części górnej. 

  szt. 200             

11.   Maska chirurgiczna hipoalergiczna,  wykonana z min. 3-warstw włóknin,  
wyposażona w sztywnik, zapewniający łatwe dopasowanie się maski do 
kształtu twarzy,  wiązana na troki.  Nie zawierająca barwników, wykonana 
z celulozy. Maska typu II, zgodnie z normą EN 14683.  Wyraźne 
oznakowanie zewnętrznej strony maski. Pakowana w kartoniki z 
oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. 

  szt. 1500             

 Wymagania do pakietu  
: 

              Wartość 
netto 

Wartość 
Brutto 

  1)  Celem potwierdzenia zgodności oferowanego produktu z wymogami określonymi w SIWZ, zamawiający wymaga 
przedstawienia na wezwanie kart katalogowych oraz próbek, które zostaną zużyte dla sprawdzenia. 

      0,00 zł 0,00 zł 

  
 
 
Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 

Treść oświadczenia Wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 



 

 

ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania 
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XIV:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XIV:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  
 

                                ............................................................. 
                                                                                                                                                                                                                            Miejscowość, data 
                                                                                                                                                                                                                 (podpis osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
E-mail:  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych. 

 
Pakiet 15 
 
XV Narzędzia jednorazowego użytku                                                                            

L.p Nazwa handlowa Opis produktu Rozmiar J.m. Ilość 
max. 

Cena 
jedn. 
Netto 

VAT 
% 

Cena jedn. 
Brutto 

Wartość 
netto 

Wartość 
Brutto Producent 

1.   Ostro tępe proste nożyczki chirurgiczne 14,5 cm  szt. 500             

2.   Nożyczki zagięte typu Metzenbaum  14,5 cm szt. 200             

3.   Nożyczki opatrunkowe 16 cm szt. 300             

4.   Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean  14 cm szt. 500             

5.   Kleszczyki do materiałów opatrunkowych proste (korncang)  16 cm szt. 140             

6.   Kleszczyki do zaciskania drenów proste  16 cm szt. 30             

7.   Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted- Mosquito  12,5 cm szt. 300             

8.   Kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher 18 cm szt. 100             



 

 

9.   Pęseta anatomiczna standardowa prosta  14 cm  szt. 500             

10.   Pęseta chirurgiczna standardowa prosta  14 cm szt. 500             

11.   Pęseta do usuwania odłamków  9 cm szt. 250             

12.   Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar  14 cm szt. 300             

13.   Ostra łyżka kostna typu Volkmann 16 cm szt. 50             

14.   Nożyczki Iris ostro-ostre zagięte  11,5 cm szt. 200             

15.   Pęseta anatomiczna typu Jansen 16 cm szt. 100             

16.   Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar  12 cm szt. 100             

17.   Nożyczki preparacyjne zagięte 14,5 cm szt. 50             

18.   Nożyczki do episiotomii typu Braun-Stadler  14,5 cm szt. 200             

19.   Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 16 cm szt. 100             

20.   Ostro ostre proste nożyczki chirurgiczne  13 cm szt. 200             

21.   Kleszczyki anatomiczne proste typu Micro-Mosquito  12,5 cm szt. 50             

            Wymagania do pakietu  :               Wartość 
netto 

Wartość 
Brutto 

  1)  Narzędzia wykonane ze szczotkowanej matowionej stali nierdzewnej, jednorazowość oznakowana w sposób trwały graficznie i 
kolorystycznie, na opakowaniu jednostkowym samoprzylepna etykieta kontrolna do wklejania do dokumentacji.. 

    0,00 zł 0,00 zł 

  
 
Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 
 

Treść oświadczenia Wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 
ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania 



 

 

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XV:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XV:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  
 

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

                                                                                                                                                                                                            Miejscowość, data 
                                                                                                                                                                                                 (podpis osoby upoważnionej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
E-mail:  
nr NIP:  
  
nr REGON:  

Przedmiot zamówienia: Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych. 
 
Pakiet 16 
 
XVI Zestawy chirurgiczne  

L.p Nazwa handlowa Opis produktu Nr 
katalogowy J.m. Ilość 

max. 
Cena 
jedn. 
Netto 

% 
VAT 

Cena jedn. 
Brutto 

Wartość 
netto 

Wartość 
Brutto Producent 

1.   Zestaw chirurgiczny podstawowy - jednorazowy; skład podstawowy: • 1 x 
nożyczki zagięte dł. 15,5 cm, typu Mayo 
• 1 x kleszczyki chirurgiczne proste  dł. 14 cm, typu Kocher 
• 1 x pęseta chirurgiczna prosta  dł.14 cm    
• 1 x pęseta chirurgiczna anatomiczna prosta  dł. 14 cm 
• 1 x imadło chirurgiczne 14 cm, typu Mayo - Hegar 
• 5 x tupfer z gazy, wielkości śliwki 

  kpl 50             



 

 

2.   Zestaw chirurgiczny zmodyfikowany - jednorazowy; skład podstawowy:  
• 1 x nożyczki zagięte dł. 14,5 cm, typu Metzenbaum 
• 1 x kleszczyki anatomiczne zgięte  dł.  12,5 cm, typu Halsted-Mosquito 
• 1 x pęseta chirurgiczna prosta  dł.12 cm  typu Adson 
• 1 x pęseta  anatomiczna prosta  dł. 12 cm typu Adson 
• 1 x imadło chirurgiczne 12 cm, typu Mayo - Hegar 
• 5 x tupfer z gazy, wielkości śliwki 

  kpl 10             

  
Wymagania do pakietu  
: 

        
      Wartość  

netto: 
Wartość 
Brutto   

  

1)  Produkty wchodzące w skład zestawu są  : jednorazowe, sterylne i gotowe do użytku. Narzędzia są wykonane z matowej stali 
nierdzewnej,  trwale oznaczone z obu stron  jako jednorazowe / wymagany dokument o nietoksyczności farby/. Opakowanie stanowi 

sztywna tacka typu blister, z 3 wgłębieniami na płyny,  posiadające etykietę samoprzylepna, do umieszczenia w dokumentacji 
medycznej.       0,00 zł 0,00 zł   

 
 
Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 
Treść oświadczenia Wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

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

 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XVI:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XVI:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  

                  ............................................................. 
                                                                                                                                                                                                              Miejscowość, data 
                                                                                                                                                                                                       (podpis osoby upoważnionej) 



 

 

Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
e-mail:  
nr NIP:  
  
nr REGON:  

Przedmiot zamówienia: Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych. 
 

Pakiet 17 
 
XVII Zestaw do usuwania szwów                 

L.p Nazwa handlowa Opis produktu Nr 
katalogowy J.m. Ilość 

max. 
Cena 
jedn. 
Netto 

% 
VAT 

Cena jedn. 
Brutto 

Wartość 
netto 

Wartość 
Brutto Producent 

1.   Skład podstawowy : 
• 1 x pęseta anatomiczna metalowa, 12 cm 
• 1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm 
• 1 x ostrze - skalpel, 6,5 cm /oddzielnie pakowane/ 
• 3 x  tupfer z gazy, wielkości śliwki 

  kpl. 216             

  Wymagania do pakietu  
: 

              Wartość  
netto: 

Wartość Brutto 

  1) Produkty wchodzące w skład zestawu są  : jednorazowe, sterylne i gotowe do użytku. Narzędzia są wykonane z matowej stali 
nierdzewnej,  trwale oznaczone z obu stron  jako jednorazowe / wymagany dokument o nietoksyczności farby/. Opakowanie stanowi 

sztywna tacka typu blister, z 1 wgłębieniami na płyny,  posiadające etykietę samoprzylepna, do umieszczenia w dokumentacji 
medycznej. 

      0,00 zł 0,00 zł   



 

 

Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 

Treść oświadczenia Wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

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

 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XVII:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XVII:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  
 
 

               ............................................................. 
                                                                                                                                                                                                            Miejscowość, data 
                                                                                                                                                                                                 (podpis osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTOWY 
  
Dane wykonawcy 
  
nazwa: 
  
siedziba: 
  
nr telefonu/faksu: 
E-mail:  
nr NIP: 
  
nr REGON: 

Przedmiot zamówienia: Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych.  

Pakiet 18 
 
XVIII Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego           

L.p Nazwa handlowa Opis produktu Nr 
katalogowy J.m. Ilość 

max. 
Cena 
jedn. 
Netto 

% 
VAT 

Cena jedn. 
Brutto 

Wartość 
netto 

Wartość 
Brutto Producent 



 

 

1.   Skład podstawowy :   
• 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm, typu Kocher 
• 1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm 
• 5 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm 
• 4 x  tupfer wielkość śliwki 
• 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm (barierowa) 
• 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 60 cm x 60 cm z otworem ø 5 cm i 
rozcieciem (barierowa) 
• 1 x strzykawka Luer-lock 20 ml /oddzielnie pakowane/ 
• 1 x Igła 1,2 mm x 40 mm,/oddzielnie pakowane/ 
• 1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g 
• 1 x woda sterylna w ampułce 20 ml 
• 1 x para rękawiczek diagnostycznych, rozmiar M (pakowane w papier, 
wywinięty mankiet) 

  kpl. 700             

  Wymagania do pakietu  
: 

              Wartość  
netto: 

Wartość Brutto 

  1) Produkty wchodzące w skład zestawu są  : jednorazowe, sterylne i gotowe do użytku. Narzędzia są wykonane z matowej stali 
nierdzewnej,  trwale oznaczone z obu stron  jako jednorazowe / wymagany dokument o nietoksyczności farby/. Opakowanie stanowi 

sztywna tacka typu blister, z 1 wgłębieniami na płyny,  posiadające etykietę samoprzylepna, do umieszczenia w dokumentacji 
medycznej. 

      0,00 zł 0,00 zł   

 

 
Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 

Treść oświadczenia Wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

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

 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XVIII:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 



 

 

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XVIII:......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  
 
 
 
 

           ............................................................. 
                                                                                                                                                                                                       Miejscowość, data 
                                                                                                                                                                                             (podpis osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
E-mail:  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych. 

 
Pakiet 19 
 
XIX Akcesoria do laktatora Symphony firmy Medela         

L.p Nazwa handlowa Opis produktu Nr 
katalogowy J.m. Ilość 

max. 
Cena 
jedn. 
Netto 

% 
VAT 

Cena jedn. 
Brutto 

Wartość 
netto 

Wartość 
Brutto Producent 

1.   Zestaw do Synphony jednodniowy typu One Day Set   szt. 180             

2.   Butelka jednorazowa 80 ml   szt. 200             

  Wymagania do pakietu  
: 

              Wartość  
netto: 

Wartość Brutto 

  1) Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia o kompatybilności zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych z 
używanym w szpitalu laktatorem oraz oświadczenia o gotowości pokrycia kosztów usług serwisowych w przypadku wystąpienia 

uszkodzenia na skutek stosowania zaoferowanych przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych. 

      0,00 zł 0,00 zł   

 
Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 



 

 

…........................................................................................................................................................................................…........................................... 
(numer pozycji, dane podwykonawcy) 

 

Treść oświadczenia Wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

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

 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XIX:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XIX:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury  

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

                                                                                                                                                                                                             Miejscowość, data 
                                                                                                                                                                                                    (podpis osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
E-mail:  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych. 

 
Pakiet 20 
 
XX Materiały zużywalne do aparatu Infant Flow SiPAP system LP i MAQUET 
L.p Nazwa handlowa Opis produktu Nr 

katalogowy J.m. Ilość 
max. 

Cena 
jedn. 
Netto 

% 
VAT 

Cena jedn. 
Brutto 

Wartość 
netto 

Wartość 
Brutto Producent 

1.   Czapeczka, rozm. : pełna rozmiarówka. Kompatybilna z zestawem.   szt. 50             

2.   Czujnik brzuszny oddechów   szt. 10             

3.   Filtr bakteryjny z tłumikiem  szumów   szt. 40             

4.   Generator w zestawie z kaniulami nosowymi, umożliwiający podłączenie 
noworodka do układu oddechowego, linia wydechowa połączona z 
generatorem poprzez przegub obrotowy, mocowany do czapki za pomocą 
tasiemek, końcówka don0s0wa łącząca generator z noworodkiem, 3 szt., 
w komplecie , w różnych rozmiarach. Jednorazowy 

  kpl. 40             



 

 

5.   Jednorazowy układ oddechowy do respiratora, posiadający spiralną 
grzałkę w drenie na linii wdechowej, oraz na linii wydechowej: z dwoma 
kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech. Dren wydechowy wykonany z 
materiału MicroCell, odporna na zagniecenia/uszkodzenia (materiał 
przepuszczalny dla pary wodnej, zbudowanego z milionów 
przepuszczalnych mikrokomórek), w komplecie dren proxymalny - część Y 
obrotowa z dodatkowym wejściem; posiadający komplet adapterów 
umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów. 
Wejście w grzałce na linii wdechowej musi zawierać trójkątne wcięcie, 
takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temperatury stosowanego 
również do modelu nawilżacza MR 850 Fisher&Paykel. Komplet musi 
zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadająca dwa 
pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu 
oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć komplet tj. znajdować 
się w jednym opakowaniu. Układ przeznaczony dla pracy respiratora przy 
przepływie powietrza 0,3-4L/min. 

  kpl. 40             

6.   Jednorazowy układ oddechowy do respiratora, posiadający spiralną 
grzałkę w drenie na linii wdechowej, oraz na linii wydechowej: z dwoma 
kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech. Dren wydechowy wykonany z 
materiału MicroCell, odporny na zagniecenia/uszkodzenia (materiał 
pozwalający na eliminację skroplin w gałęzi wydechowej poprzez 
zastosowanie technologii membrany przepuszczalnej), w komplecie dren 
proxymalny - część Y obrotowa oraz posiadająca wejście do podawania 
surfaktantu; posiadający komplet adapterów umożliwiających stosowanie 
układu do różnych typów respiratorów, jak również do podłączenia 
urządzenia do podawania tlenku azotu. Wejście w grzałce na linii 
wdechowej musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło 
podłączenie czujnika temperatury stosowanego również do modelu 
nawilżacza MR 850 Fisher&Paykel. Komplet musi zawierać komorę z 
automatycznym pobieraniem wody, posiadająca dwa pływaki 
zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. 
Układ wraz z komorą musi tworzyć komplet tj. znajdować się w jednym 
opakowaniu. Układ przeznaczony dla pracy respiratora przy przepływie 
powietrza > 4L/min   

  kpl. 40             

7.   Kaniula donosowa, rozm. :  pełna rozmiarówka. Kompatybilna z zestawem.   szt. 20             

8.   Maska nosowa, rozm. :  pełna rozmiarówka. Kompatybilna z zestawem.   szt. 40             

9.   Okulary do fototerapii j.u. dla noworodków,  jednoczęściowe, wykonane z 
rozciągliwego spójnego, nieuczulającego materiału, nie zawierającego 
lateksu. Elementy tworzywa po rozpakowaniu nie mogą wystawać na 
zewnątrz struktury. Osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym 
działaniem światła. Opaska okularów na główkę dziecka przepuszcza 
lecznicze promienie.  Opaska w kształcie litery Y, dopasowująca się do 
każdej główki, zapinana na potylicy,   z możliwością regulacji (rzepy).na 
główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie. Szerokość opaski 45 
mm. Rozmiar (obwód główki):  20-28 cm , 24-33cm, 30-38cm. : 

  szt. 400             



 

 

10.   Układ oddechowy do aparatu Infant Flow SiPAP z z podgrzewanym 
ramieniem wdechowym, przystosowany do nawilżacza Fischer Paykel 
model MR 850, układ oddechowy (średnica 10mm na całej długości układu 
oddechowego, rura karbowana). Odcinek wdechowy w kolorze niebieskim, 
podgrzewany, o dł. 140-150 cm, śr.wew.10mm, zakończony z jednej strony 
końcówką na komorę nawilżacza o śr. wew.22mm, zespoloną z portem do 
czujnika temperatury o śr. 7,6mm z wycięciem pozycjonującym oraz 
gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki (do MR850); z 
drugiej strony końcówką rozłączną dwudrożną, łączącą dopływ gazów 
oddechowych i linie pomiaru proksymalnego ciśnienia z generatorem. W 
odległości ok.40cm od tej końcówki wmontowane złącze typu T do pomiaru 
temperatury gazów oddechowych za pomocą czujnika o śr.7,6mm z 
komorą samonapełniającą do modelu MR290 

  kpl. 40             

 
 

 

      Wartość  
netto: 

Wartość 
Brutto 

 

         
0,00 zł 0,00 zł 

 Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (w przypadku braku udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”): 
 
…........................................................................................................................................................................................…........................................... 

(numer pozycji, dane podwykonawcy) 

Treść oświadczenia Wykonawcy: 

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

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

 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XX:.........................................................................................................................................  złotych netto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XX:.......................................................................................................................................... złotych brutto 
Słownie:............................................................................................................................................................................................................................... 
 
Termin płatności faktur …... dni od daty otrzymania faktury             

                   ............................................................ 
                                                        Miejscowość i data                
                                                                                                                                                                                     (podpis osoby upoważnionej) 
 



 

 

Załącznik nr 2 
 

WZÓR UMOWY 
zawarta  dnia ……..2017 r. w Świętochłowicach 
pomiędzy: 

 
Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 
z siedzibą w Świętochłowicach (41-605), ul. Chorzowska 38, 
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 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U 2017, poz. 1579 j.t. z późn. zm.) opublikowanego w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej dnia ...................  2017 r. na dostawę medycznego sprzętu jednorazowego i 
wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych - pakiet nr …………………….. -  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. 
2. Czas trwania umowy – od daty zawarcia, tj. od dnia ……… 2017 r.  do dnia  18.09.2018 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. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione pozycje w trybie „cito”, jeżeli tak 
będzie stanowiło zamówienie, do 24 godzin (licząc w dniach roboczych) od chwili zamówienia 
przez Zamawiającego za pomocą e-mail na adres: …................. lub faxu na nr ……………...  

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

6. Przedmiot umowy 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 przedmiotu umowy 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. 

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

 
§3 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę przedmiotu umowy 

przelewem na konto podane na fakturach VAT w terminie do…... dni liczonym od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie doręczona po dostarczeniu 
przedmiotu zamówienia. 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, ale nie więcej niż 20% wartości umowy. 

e) w wysokości 5 % wartości brutto dostawy w trybie „cito”, za niedostarczenie towaru w 
terminie określonym w §2 ust. 5, ale nie więcej niż 20% wartości 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 i 4, 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.  

5. 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, 

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.Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna 
z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności z art. 144 Ustawy. 
2.Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli 
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności: 
1)obniżenia ceny jednostkowej przez  Wykonawcę; 
2)zmiany stawki podatku VAT; 
3)zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie siły wyższej lub przedłużającej się 
nadmiernie procedury udzielenia nowego zamówienia w procedurze otwartej; 
4)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; 
5)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; 
6)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; 
7)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 na podstawie art.24 ust.1. ustawy Pzp lub art.24 ust. 5 ustawy Pzp 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 na podstawie art. 24 ust. ustawy Pzp lub art.24 ust. 5 
ustawy Pzp wskazane w SIWZ; 



 

 

8)Zmiana nazwy Wykonawcy wskutek zaistnienia okoliczności warunkujących dokonanie zmiany nazwy 
Wykonawcy; 
9)Zmianie podlegają także inne postanowienia w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności: 

a) 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. 

b) 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. 

3.Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz przy 
zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie mogą prowadzić do zmiany 
charakteru umowy. 
4.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. 
5.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo 
zamówień publicznych 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. 
6.Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna 

 
§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. 

 
§12 

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

 
§13 

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

               ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 4 
   
 
..................................................                                                                                                  
................................................... 
...................................................       
   (nazwa i adres Wykonawcy)            
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
 

…………………………………………………………………………………………………....... 
( imię i nazwisko osoby upoważnionej-stanowisko) 

 
działając w imieniu i na rzecz 
………………………………………………………………….......................................................…
………………………………………………………………………………………………....... 

( nazwa firmy) 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  
 
……………………........................................................................................................................... 
 
Oświadczam (-y), że: 
 
- nie należymy/należymy* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.                 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184)  

- W przypadku przynależności do grupy dołączamy do oferty listę podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej. 

 
̽ niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
………......................,dnia……………                               ….....................……….....................                                                                                                     
                                                                                          (podpis i pieczęć Wykonawcy) 


