
 
 

  
 

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: 34.520.000,00 zł 

 
 

Świętochłowice,  dn. 31.01.2018 r. 

 
  
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
nr zamówienia publicznego: …………………………..                                            3/ZA/18                                  
 
 
przedmiot zamówienia publicznego:  
 
 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na 
dostawę materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów włókninowych. 
 
 
wymagany czas realizacji zamówienia:   ………         12 miesięcy od daty zawarcia umowy  

 
                                                                      
termin składania ofert:…………………………           06.02.2018 r. godz. 12:00 
 
 
termin otwarcia ofert:……………………………         06.02.2018 r. godz. 12:30 
 
 
termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert 
 
 
miejsce składania ofert: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 
38, Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych - pokój nr 19. 
 
 
miejsce otwarcia ofert:  Zespół  Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 
38, sala konferencyjna – pokój nr 17. 



 
 

osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: 
 
w zakresie procedury przetargowej: 
zaopatrzenie@zoz.net.pl  
fax. 32/ 245 34 40  
 

- Jacek Drażyk 

w zakresie przedmiotu zamówienia: 
zaopatrzenie@zoz.net.pl  
fax. 32/ 245 34 40  
  

- Magdalena Nowak 

 
                                 

kryteria oceny ofert:        
       

    cena      -       90% 
termin płatności    -       10% 

 
 
    

  
 

postępowanie prowadzone jest   w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo 
Zamówień  Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 j.t. z późn. zm.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
załączniki: 
1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1. 
2. Wzór umowy  - Załącznik nr 2. 
3. Oświadczenie o braku  podstaw  do wykluczenia - Załącznik nr 3. 
4. Wykaz wykonanych-wykonywanych dostaw  - Załącznik nr 4. 
5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 



 
 

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 poniżej 
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 j.t. z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą. 
 
Rozdział 2. Przedmiot zamówienia 
 

Dostawa materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów włókninowych. 
 
Opis  przedmiotu zamówienia  
 
Przedmiot zamówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) 
kodami: 
 
33141110-4 - Opatrunki 
33141111-1 - Opatrunki przylepne 
33141116-6 - Zestawy opatrunkowe 
33141115-9 - Wata medyczna 
33141119-7 - Kompresy 
33140000-3 - Materiały medyczne 
33199000-1 - Odzież medyczna 

 
Zakres zamówienia obejmuje 16 pakietów - Załącznik nr 1. 
Pakiet  1 Przylepce, opatrunki 
Pakiet  2 Opatrunki, przylepce 
Pakiet  3 Opatrunki specjalistyczne 
Pakiet  4 Wyroby z gazy i inne-wyroby jałowe sterylizowane parą wodną, klasa IIa reguła 7 
Pakiet  5 Wyroby z gazy i inne 
Pakiet  6 Serwety 
Pakiet  7 Fartuchy, odzież 
Pakiet  8 Obłożenia 
Pakiet  9 Czepki, maski, podkłady, serwety 
Pakiet 10 Wyroby ochronne jednorazowe 
Pakiet 11 Zestawy obłożeń 
Pakiet 12 Opatrunki różne 
Pakiet 13 Zestaw do wkłucia centralnego 
Pakiet 14 Zestaw do znieczulenia lędźwiowego 
Pakiet 15 Zestaw dla noworodka 
Pakiet 16 Opaski, wata, chusta 
 
Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 

1. Dostawy dokonywane będą w oparciu o zamówienia składane za pomocą faxu, maila przez 
pracownika Apteki Szpitalnej w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia 
do Apteki  Szpitalnej mieszczącej się przy ul. Chorzowskiej 36 w Świętochłowicach. 

2. Godziny dostaw do Apteki Szpitalnej: od 8.00 do 12.00, od poniedziałku do piątku.  
3. Własny transport dostawcy do jednostki zamawiającej wraz z wniesieniem towaru na miejsce 

wskazane przez pracownika Apteki Szpitalnej. 
4. Przy dostawie towar będzie poddany kontroli ilościowej. 
 



 
 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

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

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

 
Rozdział 3. Wymagany termin realizacji zamówienia 
 
Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
 
Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków: 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy: 
1. Nie podlegają wykluczeniu. 

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

2. spełniają warunki udziału w zakresie: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
c) zdolności technicznej lub zawodowej 
Potwierdzeniem spełnienia powyższego warunku jest wykonanie / wykonywanie  minimum 3 
dostaw (rozumianych jako wykonanie umowy w całości lub części) odpowiadających swoim 
rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, w okresie ostatnich trzech 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, 
w tym okresie. 

3. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy 
4. Jeżeli wykonawca polegać będzie na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest 
oświadczyć 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. 

5. 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 (art. 
24aa Ustawy) 

 
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. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykazania braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania oraz potwierdzenia, iż Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania 
określonej działalności lub czynności  
 

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

a) wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1; 
b) wykaz wykonanych/wykonywanych minimum 3 dostaw (rozumianych jako wykonanie 

umowy w całości lub części) odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom 
stanowiącym przedmiot zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym 
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – Załącznik 
nr 4. Zamawiający będzie żądał przedstawienia dokumentów potwierdzających, że 
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy Zamawiający 
wymaga przedłożenia  oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia  – Załącznik nr 3. 

3. 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, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy – Załącznik nr 5. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawcy należący do tej 
samej grupy kapitałowej i składający oferty w tym samym postępowaniu zobowiązani są do 
wykazania, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

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

5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiającego: 

a. ulotkę informacyjną producenta w języku polskim- w formie oryginału lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem, zawierającą informację o produkcie (jeżeli 
dotyczy); 

b. kserokopię dokumentów, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, dopuszczających 
dany produkt do obrotu zgodnie z przepisami prawa obecnie obowiązującymi na 
terenie RP.       

    
Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 
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 6. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie 
 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy 

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

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

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

 
Rozdział 7. 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 Rozdziale 4 
SIWZ 

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.  Wykonawcy zobowiązani są 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 jest 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 

 
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 8. 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  faksem lub drogą elektroniczna – e-mail (zaopatrzenie@zoz.net.pl), 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 telefonicznie termin spotkania z osobą 
uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami. 
 
Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 
(www.zoz.net.pl) informacje dotyczące: 

 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 
Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający 
zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem: www.zoz.net.pl 
 
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

- w zakresie procedury postępowania - 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 9. Przygotowanie oferty 

 
Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie 
ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie  lub   nienależyte wykonanie zamówienia.  
Oferta winna być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem 
nieważności. Wszelkie dokumenty sporządzane w języku obcym należy składać zgodnie 
z wymaganiami określonymi w Rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każdy 



 
 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający wymaga, aby każda zapisana strona 
oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz zaparafowana.  
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 materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów włókninowych – 
postępowanie nr 3/ZA/18 

Nie otwierać przed 06.02.2018 r. g. 12.30” 
 
Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których 
Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w 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 gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.             
W przypadku braku powyższego zapisu, Zamawiający uzna, że wszystkie informacje złożone 
w ofercie są w pełni jawne.  
 
Rozdział 10. Sposób obliczenia ceny oferty 
 
Cenę oferty Wykonawca poda w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1. 
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Dane cenowe, określone przez 
Wykonawcę będą stałe przez cały okres realizacji umowy. Oferowana cena powinna być 
skalkulowana w oparciu o niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i winna 
obejmować wszystkie elementy niezbędne do wykonania zakresu przedmiotu zamówienia. 
 
Rozdział 11. Język postępowania 
 
Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty sporządzane w języku 
obcym należy składać zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
Rozdział 12. 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 06.02.2018 r. godz. 12:00. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić lub wycofać ofertę.  
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 



 
 

Rozdział 13. Miejsce i termin otwarcia ofert 
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.02.2018 r. godz. 12:30. w siedzibie Zamawiającego - Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., ul. Chorzowska 38- pok. nr 17 (sala konferencyjna). 
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach oraz poda wysokość kwoty przeznaczonej na sfinansowanie 
zamówienia. 
 
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.zoz.net.pl 
informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach 
 
Rozdział 14. Środki ochrony prawnej 
 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – zgodnie z zapisami Działu VI „Środki 
Ochrony Prawnej” (art. 179 – art. 198 g) Ustawy. 
W niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 180 ust. 2 Ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie 
wobec czynności: 

1) Określenia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
2) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) Odrzucenia oferty odwołującego; 
4) Opisu przedmiotu zamówienia; 
5) Wyboru najkorzystniejszej oferty 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (KIO) w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowalnego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju 
podpisu, w terminie określonym w art. 182 Ustawy, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu 
celem zapoznania się Zamawiającego z jego treścią przed upływem terminu do jego wniesienia i z 
zachowaniem pozostałych regulacji wyżej powołanych przepisów Ustawy.. 
 
 
Rozdział 15. 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 16.  Oczywiste omyłki 
 
Zamawiający poprawia w ofercie: 
- oczywiste omyłki pisarskie, 
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

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

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

 
Rozdział 17. Termin związania  ofertą 
 
Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni.  
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 
Rozdział 18. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
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, powodach odrzucenia oferty, a w 
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności; 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4) Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do 

kolejnego etapu negocjacji lub dialogu; 
5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów; 
6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów; 
7) unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
oferty, jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane Wykonawcy 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli zawiadomienie o wyborze 
najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w inny sposób niż wyżej wymieniony Zamawiający 
zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 10 dni. Jeżeli w postępowaniu                  
o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, Zamawiający może zawrzeć umowę                
w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów. Może to uczynić również                    
w przypadkach, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt 3 Ustawy. 
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 19. Tryb udzielania wyjaśnień 
 
Pan Jacek Drażyk - fax. 32/ 245 34 40, mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl  w zakresie procedury 
przetargowej w godzinach od 12:00 do 14:00. 
Pani Magdalena Nowak - fax. 32/ 245 34 40, mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl w zakresie przedmiotu 
zamówienia w godzinach od 12:00 do 14:00. 
 
Wykonawca może zwrócić się  do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 2 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 zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. 
Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nieprowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie 
internetowej www.zoz.net.pl. Przepis art. 38 ust. 4a Ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się 
odpowiednio. 

 

Świętochłowice, dnia 31.01.2018 r. 

 

 

Sporządził:                                                                                                                          Zatwierdził: 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY   
   
Dane wykonawcy   
   
nazwa:   
   
siedziba:   
   
nr telefonu/faksu:   
e-mail:   
nr NIP:   
   
nr REGON:   
   
Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów opatrunkowych   
Pakiet   1  –  Przylepce, Opatrunki                                                                                                

Lp Nazwa 
handlowa Opis wyrobu Wymiar/nr 

katalogowy J.m. Ilość op. 
max. 

Cena jedn. 
netto 

Cena jedn. 
brutto Wartość netto Wartość brutto Producent 

1.  
Włókninowy  opatrunek do mocowania kaniul 
na kleju akrylowym, sterylny, pakowany 
pojedynczo 

8cm x 6cm 1 szt. 28000 
     

2.  Przylepiec tkaninowy z opatrunkiem 1m x 6cm 1 szt. 95      

3.  Przylepiec na folii perforowanej, na kleju 
akrylowym 

5m x 2,5cm 1 szt. 80      

4.  
Przylepiec na tkaninie bawełnianej na kleju 
akrylowym  

5m x 5cm 1 szt. 150      

5.  
Przylepiec na tkaninie bawełnianej na kleju 
akrylowym  

5m x 2,5cm 1 szt. 1300      

6.  Przylepiec jedwabny na kleju akrylowym 5m x 2,5cm 1 szt. 420      



 
 

7.  
Przylepiec włókninowy, rozciągliwy na kleju 
akrylowym, mocujący do drenów 
donosowych 

7cm x 
7,1cm     

(+/-  0,5cm) 

1 szt. 150 
     

8.  

Foliowy opatrunek do wkłuć centralnych z 
systemem aplikacji typu ramka, bez wkładu 
chłonnego, pokryty klejem akrylowym, 
hipoalergiczny, przeźroczysty, 
paroprzepuszczalny, wodoodporny, 
dopasowujący się do kształtu ciała, sterylny 

10cm x 
12cm 

1 szt. 200 

     

9.  

Foliowy opatrunek do mocowania kaniul, bez 
wkładu chłonnego, pokryty klejem 
akrylowym, hipoalergiczny, przeżroczysty, 
paroprzepuszczalny, wodoodporny, 
dopasowujący się do kształtu ciała, sterylny. 

6cm x 8cm 1 szt. 200 

     

10.  

Foliowy opatrunek do mocowania kaniul z 
systemem aplikacji typu ramka, bez wkładu 
chłonnego, pokryty klejem akrylowym, 
hipoalergiczny, przeżroczysty, 
paroprzepuszczalny, wodoodporny, 
dopasowujący się do kształtu ciała, sterylny. 

4,4cm x 
4,4cm 

1 szt. 300 

     

 Wymagania do pakietu nr 1 :   Wartość netto : Wartość brutto :  

1.) Celem potwierdzenia zgodności oferowanego produktu z wymogami określonymi w SIWZ, zamawiający wymaga przedstawienia kart katalogowych. 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 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: ............................. złotych netto słownie:.................................................................................................. 

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

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

Termin płatności faktur …………. dni od daty otrzymania faktury. 
……………………………….. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
e-mail:  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów opatrunkowych  
 

Pakiet   2  – Opatrunki, przylepce                                      

Lp Nazwa 
handlowa Opis wyrobu Wymiar/nr 

katalogowy J.m. Ilość op. 
max. 

Cena jedn. 
netto 

Cena jedn. 
brutto Wartość netto Wartość brutto Producent 

1.  
Przylepiec włókninowy, rozciągliwy na kleju 
akrylowym lub kauczukowym 

10m x 20cm 1 szt. 65      

2.  Przylepiec włókninowy, rozciągliwy na kleju 
akrylowym lub kauczukowym 

10m x 10cm 1 szt. 80      

3.  
Przylepiec włókninowy, rozciągliwy na kleju 
akrylowym lub kauczukowym 

10m x 5cm 1 szt. 80      

4.  
Przylepiec włókninowy, rozciągliwy na kleju 
akrylowym lub kauczukowym 

10m x 2,5cm 1 szt. 80      

5.  
Włókninowy  opatrunek wyspowy na kleju 
akrylowym lub kauczukowym, sterylny. 

10cm x 20cm 1 szt. 1000      

6.  Włókninowy  opatrunek wyspowy na kleju 
akrylowym lub kauczukowym, sterylny. 

10cm x 25cm 1 szt. 2000      



 
 

7.  Włókninowy  opatrunek wyspowy na kleju 
akrylowym lub kauczukowym, sterylny. 

5cm x 7,2cm 1 szt. 10000      

8.  
Włókninowy  opatrunek wyspowy na kleju 
akrylowym lub kauczukowym, sterylny. 

10cm x 8cm 1 szt. 1700      

9.  
Włókninowy  opatrunek wyspowy na kleju 
akrylowym lub kauczukowym, sterylny. 

15cm x 8cm 1 szt. 3600      

 
Wymagania do pakietu nr 2 : 

    Wartość netto : Wartość brutto :  

     0,00 zł 0,00 zł  

 1.) Celem potwierdzenia zgodności oferowanego produktu z wymogami określonymi w SIWZ zamawiający wymaga przedstawienia kart 
katalogowych.    

 
 
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 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: ............................................................................. złotych netto 

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



 
 

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

słownie:............................................................................................................................................. 
Termin płatności faktur …………. dni od daty otrzymania faktury. 

……………………………….. 
(miejscowość i data) 

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 1 
 
 
FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
e-mail:  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów opatrunkowych  

 

Pakiet   3  – Opatrunki  specjalistyczne                                                                

Lp Nazwa 
handlowa Opis wyrobu Wymiar/nr 

katalogowy J.m. Ilość op. 
max 

Cena jedn. 
netto 

Cena jedn. 
brutto Wartość netto Wartość brutto Producent 

1.  
Opatrunek siatkowy, antybakteryjny, 
dopasowujący się do kształtu rany, 
zawierający jony Ag, jałowy.    

10x10 (cm) 1 szt. 70 
     

2.  
Opatrunek koloidowy, antybakteryjny, 
dopasowujący się do kształtu rany, 
zawierający jony srebra, jałowy. 

10x10 (cm) 1 szt. 50 
     

3.  
Opatrunek hydrokoloidowy, 
samoprzylepny, wysokochłonny, jałowy 

15x15(cm) 1 szt. 150      

4.  
Opatrunek 
hydrokoloidowy,samoprzylepny, 
wysokochłonny, jałowy 

10x10 (cm) 1 szt. 150 
     



 
 

5.  

Opatrunek hydrokoloidowy, w postaci 
pasty, zbudowany z 3-różnych koloidów, 
przeznaczony do leczenia ran głębokich 
bez martwicy, z małą lub umiarkowaną 
ilością wysięku 

Pasta  30g 1 szt. 4 

     

6.  

Opatrunek gazowy jałowy, siatkowy, o 
dużych oczkach, pokryte parafiną 
zapobiegającą przywieranie do rany, 
umożliwiające utrzymanie wilgotności w 
ranie, sterylny, pakowany pojedynczo.  

15x20 (cm) 1 szt. 30 

     

7  
Opatrunek oczyszczający, w postaci żelu, 
przeznaczony do leczenia ran głębokich z 
martwicą suchą lub rozpływną. Żel 15 g 

Żel  15g 1 szt. 15 
     

 Wymagania do 
pakietu nr 3 :       Wartość netto : Wartość brutto :  

 Celem potwierdzenia zgodności oferowanego produktu z wymogami określonymi w SIWZ, zamawiający wymaga przedstawienia kart 
katalogowych. 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 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: ............................................................................. złotych netto 

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

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

słownie:............................................................................................................................................. 
Termin płatności faktur …………. dni od daty otrzymania faktury. 

 
 
 
 

……………………………….. 
(miejscowość i data) 

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Załącznik nr 1 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
e-mail:  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów opatrunkowych  

 
 

Pakiet   4   –  Wyroby z gazy i inne - wyroby jałowe, sterylizowane para wodną, klasa II a reguła 7               

Lp Opis wyrobu Wymiar/nr 
katalogowy J.m. Ilość op. 

max. 
Cena jedn. 

netto 
Cena jedn. 

brutto Wartość netto Wartość brutto Producent 

1. 
Kompresy gazowe jałowe  17n  12w gramatura min. 
23g/m2 podwijane brzegi, zapobiegające wysuwaniu 
nitek. 

5 x 5 (cm) 3 szt. 400 
     

2. 
Kompresy gazowe jałowe  17n  12w gramatura min. 
23g/m2 podwijane brzegi, zapobiegające wysuwaniu 
nitek. 

7,5 x 7,5 
(cm) 

3 szt. 2800 
     

3. 
Kompresy gazowe jałowe 17n  12w  gramatura min. 
23g/m2 podwijane brzegi, zapobiegające wysuwaniu 
nitek. 

10 x 10 (cm) 3 szt. 16000 
     

4. Kompresy gazowe niejałowe  17n  12w 5 x 5 (cm) 100 szt. 2600      



 
 

5. Kompresy gazowe niejałowe  17n   8w 7,5 x 7,5 
(cm) 

100 szt. 2000      

6. 
Kompresy gazowe niejałowe 17n  12w 9cm x 9cm   

(+/-)1cm 
500 szt. 40 

     

7. Kompresy gazowe niejałowe  17n  12w 10 x 10 (cm) 100 szt. 250      

8. 
Kompresy gazowe jałowe z nitką RTG  17n  12w 
gramatura min. 23g/m2 podwijane brzegi, 
zapobiegające wysuwaniu nitek. 

7,5 x 7,5 
(cm) 

10 szt. 900 
     

9. 
Kompresy gazowe jałowe z nitką RTG 17n  16w   
gramatura min. 23g/m2 podwijane brzegi, 
zapobiegające wysuwaniu nitek. 

 10 x 10 (cm) 10 szt. 3500 
     

10. 
Kompresy gazowe jałowe z nitką RTG 17n 16w   
gramatura min. 23g/m2 podwijane brzegi, 
zapobiegające wysuwaniu nitek. 

10 x 10 (cm) 50 szt. 650 
     

11. Setony gazowe jałowe             17n  4w  2m x 1cm  1 szt. 500      

12. Setony gazowe jałowe              17n 4w   2m x 5cm 1 szt. 250      

13. Tampon do tamponady tylnej, jałowy, z 3-ma trokami 3,5 x 2,5 cm 1 szt. 5      

14. Gaza bawełniana kopertowana jałowa, 17n  100 x 100  
(cm) 

1 szt. 600      

 Wymagania do pakietu nr 4 :      Wartość  netto: Wartość Brutto  

  0,00 zł 0,00 zł  

 1.) Celem potwierdzenia zgodności oferowanego produktu z wymogami określonymi w SIWZ, zamawiający wymaga przedstawienia kart 
katalogowych.    

     

 
 
 
 
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 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: .......................................... złotych netto słownie:.................................................................................. 

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

 
……………………………….. 

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



 
 

Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
e-mail:  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów opatrunkowych  

 

Pakiet   5   –  Wyroby z gazy i inne - wyroby jałowe, sterylizowane para wodną, klasa II a reguła 7                

Lp Opis wyrobu Wymiar/nr 
katalogowy J.m. Ilość op. 

max. 
Cena jedn. 

netto 
Cena jedn. 

brutto Wartość netto Wartość brutto Producent 

1. 
Serweta operacyjna jałowa,  z nitką RTG wpleciona na 
całej dł.serwety i tasiemką, z gazy  17n 4w 

45cm x 45cm    2 szt. 650      

2. Serweta operacyjna jałowa,  z nitką RTG wpleciona na 
całej dł i tasiemką, z gazy  17n 4w 

 45cm x 
45cm      

5 szt. 850      

3. 
Serweta operacyjna jałowa,  z nitką RTG wpleciona na 
całej dł i tasiemką, z gazy  17n 4w 

45cm x 70cm    5 szt. 1500      

4. 
Tupfer gazowy jałowy z nitka RTG fasolki  min 17N 12-15 x      

12-15 (cm)   
fasolki  

10 szt. 360 
     

5. Tupfer gazowy jałowy z nitka RTG kule min. 17N 20 x 20 (cm) 
kule 

10 szt. 180      

 Wymagania do pakietu nr 5 :      Wartość  netto: Wartość Brutto  



 
 

 1) Wyroby zaopatrzone w etykietę typu TAG (min. 2 szt.), oznaczony nr wyrobu, data ważności, nr serii, producent. 0,00 zł 0,00 zł  

 2) Celem potwierdzenia zgodności oferowanego produktu z wymogami określonymi w SIWZ, zamawiający wymaga przedstawienia kart 
katalogowych.    

 
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 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: ............................................................................. złotych netto 

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

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

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

Termin płatności faktur …………. dni od daty otrzymania faktury. 
 

……………………………….. 
(miejscowość i data) 

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 
 

 



 
 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY   
   
Dane wykonawcy   
   
nazwa:   
   
siedziba:   
   
nr telefonu/faksu:   
e-mail:   
nr NIP:   
   
nr REGON:   
   
Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów opatrunkowych   
Pakiet  6  –  Serwety 

Lp Nazwa 
handlowa Opis wyrobu Wymiar/nr 

katalogowy J.m. Ilość 
max. 

Cena jedn. 
netto 

Cena jedn. 
brutto Wartość netto Wartość brutto Producent 

1.  
Serweta operacyjna, wykonana z 
laminatu 2-warstwowego o gramaturze 
min.55 g/m2, jałowa. 

min.37,5cm x 
45cm     

1 szt. 370 
     

2.  
Serweta operacyjna, wykonana z 
laminatu 2-warstwowego o gramaturze 
min.55 g/m2, jałowa. 

75cm x 90cm  1 szt. 300 
     

3.  

Serweta operacyjna, wykonana z 
laminatu 2-warstwowego o gramaturze 
min.55 g/m2, z przylepcem na boku, 
jałowa. 

75cm x 90cm  1 szt. 500 
     

4.  

Serweta operacyjna z otworem 
przylepnym o średnicy 10 cm (+/- 
1cm), wykonana z laminatu 2- 
warstwowego o gramaturze min.55 

75-90cm x 
90-120cm 

1 szt. 650 
     



 
 

g/m2, jałowa. 

5.  

Serweta operacyjna z otworem 
przylepnym o śr. 7cm (+/- 1cm), 
wykonana z laminatu 2 warstwowego o 
gramaturze min.55 g/m2, jałowa. 

50cm x 60-
75cm 

1 szt. 650 
     

6.  
Serweta włókninowa do osuszania rąk, 
jałowa, pakowana pojedynczo lub x 2 
szt 

30-40cm x 
30-50cm 

1-2szt. 4000 
     

7.  
Serwety - podkłady jednorazowe z 
włókniny polipropylenowej o 
gramaturze 45g/m2. 

80 cm x 210 
cm 

1 szt. 1500 
     

8.  
Serweta na stolik mayo 80x140 cm, 
kształt worka składanego teleskopowo, 
jałowa.  

 80 cm x145 
cm 

1 szt 700 
     

9.  
Taśma lepna włókninowa, elastyczna, 
jałowa 

10cm x 50cm 1 szt. 30 
     

10.  

Osłona na kończynę,  sterylna, 
wykonana z 2-warstwowego laminatu o 
gramaturze min.55g/m2, z taśmą 10x50 
cm, etykieta wyrobu wyposażona w 
samoprzylepną etykietę, przeznaczoną 
do archiwizacji danych. 

25 cm x 80 
cm 

szt. 90 

     

11.  

Pokrowiec  na przewody, sterylny, 
wykonany z mocnej przeźroczystej folii 
PE, teleskopowo złożony z taśmami do 
mocowania na końcówkach 

14 cm x 250 
cm 

szt. 650 
     

12.  
Taśma lepna typu rzep, jałowa 2cm x 22-

23cm  
1 szt. 30      

 Wymagania do pakietu nr  6 :      Wartość  netto: Wartość Brutto  

1) Wyroby zaopatrzone w etykietę typu TAG (min. 2 szt.), oznaczony nr wyrobu, data ważności, nr serii, producent. 0,00 zł 0,00 zł  

2) ) Celem potwierdzenia zgodności oferowanego produktu z wymogami określonymi w SIWZ, zamawiający wymaga przedstawienia kart 
katalogowych    

 
 
 



 
 

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 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: ............................................................................. złotych netto 

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

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

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

Termin płatności faktur …………. dni od daty otrzymania faktury. 
 
 

……………………………….. 
(miejscowość i data) 

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 
 

 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
e-mail:  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów opatrunkowych  

 
Pakiet  7  –  Fartuchy, Odzież                                                              

L.p Nazwa 
handlowa Opis produktu Wymiar/nr 

katalogowy J.m. Ilość 
max. 

Cena jedn. 
Netto 

Cena jedn. 
Brutto Wartość netto Wartość Brutto Producent 

1.  

Fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy, wykonany z 
włókniny typu SSMMS, gramatura 45g/m2, rękaw 
zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, 
fartuch z tyłu zakładany na zakładkę, posiada 
cztery wszywane troki o dł. min. 45 cm, 
umiejscowione w specjalnym kartoniku, 
możliwiającym zawiązanie ich zgodnie z 
procedurami postępwania aseptycznego,zapinane 
na rzep w okolicach karku, szwy wykonane 
techniką tradycyjnego podwójnego 
szycia,oznaczenie rozmiaru popprzez wszytą metkę 
w okolicy karku od strony wewnęrznej fartucha, do 
każdego fartucha dołączone dwa włókninowe 
ręczniki o wym. 40X40, fartuch wraz z 

  szt. 3200 

     



 
 

ręcznikami.Opakowanie fartucha typu papier-folia, 
posiadające 2 naklejki typu tag do wklejania do 
dokumetacji  medycznej. Spełnia wymagania 
aktualnej normy PN-EN 13795 1-3.oraz wymogi 
dyrektywy UE w tym zakresie.  rozmiar M, L, 
XL.Sterylny. 

2.  

Fartuch chirurgiczny,wzmocniony, pełnobarierowy, 
wykonany z włókniny typu SSMMS, gramatura 
45g/m2. W okolicy klatki piersiowej, brzucha i 
przedramion wzmocniony. Wzmocnienia z 
polipropylenu i polietylenu o łącznej gramaturze 28 
g/m2, gramatura fartucha w miejscach 
wzmocnionych 73g/m2.  rękaw zakończony 
elastycznym mankietem z dzianiny, fartuch z tyłu 
zakładany na zakładkę, posiada cztery wszywane 
troki o dł. min. 45 cm, umiejscowione w 
specjalnym kartoniku, możliwiającym zawiązanie 
ich zgodnie z procedurami postępwania 
aseptycznego,zapinane na rzep w okolicach karku, 
szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego 
szycia,oznaczenie rozmiaru popprzez wszytą metkę 
w okolicy karku od strony wewnęrznej fartucha, do 
każdego fartucha dołączone dwa włókninowe 
ręczniki o wym. 40X40.Opakowanie fartucha typu 
papier-folia, posiadające 2 naklejki typu tag do 
wklejania do dokumetacji  medycznej. Spełnia 
wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3 
oraz wymogi dyrektywy UE w tym zakresie. 
rozmiar M, L, XL.Sterylny. 

  szt. 800 

     

3.  

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 M,L/XL. Niesterylny. 

  szt. 7000 

     

4.  
Fartuch foliowy przedni, bez rękawów, wykonany 
z cienkiej, ale mocnej folii, wiązany na troki. 

  szt. 5000      

5.  

Ubranie operacyjne z włókniny SMS, gramatura 
min. 35g/m2, w kolorze niebieskim i fioletowym, 
nieprześwitujące, bluza wycięta pod szyją „ V”, z 
lamówką w kolorze ubrania, 3 kieszenie. Spodnie 

  szt. 2600 
     



 
 

ściągane na troki. Rozm. S,M, L, XL,XXL. 
Wymagania do pakietu 7 : Wartość netto Wartość Brutto  

1) Wyroby zaopatrzone w etykietę typu TAG (MIN.2 szt.), oznaczony nr wyrobu, data ważności, nr serii, producent.    

2)  Celem potwierdzenia zgodności oferowanego produktu z wymogami określonymi w SIWZ, zamawiający wymaga przedstawienia kart katalogowych. 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 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: ............................................................................. złotych netto 

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

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

słownie:............................................................................................................................................. 
Termin płatności faktur …………. dni od daty otrzymania faktury. 

 
 

……………………………….. 
(miejscowość i data) 

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 
 



 
 

Załącznik nr 1 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
e-mail:  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów opatrunkowych  

 
 

Pakiet  8  –  Obłożenia                                                              

L.p Nazwa 
handlowa Opis produktu Wymiar/nr 

katalogowy J.m. Ilość 
max. 

Cena jedn. 
Netto 

Cena jedn. 
Brutto Wartość netto Wartość Brutto Producent 

1.  

Zestaw serwet do laparoskopii brzuszno-
kroczowej sterylny z 3-warstwowego chłonnego 
i nieprzemakalnego laminatu, o gramaturze 
min.73g/m2. Zestaw posiada 3etykiety 
samoprzylepne do dokumentacji medycznej 
zawierające numer katalogowy, nr LOT, datę 
ważności oraz nazwę producenta. Minimalny, 
przykładowy skład i wymiary : 1)obłożenie do 
laparoskopii o wym. 260x240 cm z otworem w 
części górnej o wym. 30 x 34 cm, otoczonym 
taśmą lepną, oraz otworem 10 x 15 cm w części 
kroczowej, przysłanianym klapką, taśma lepna w 

  kpl. 160 

     



 
 

części brzusznej –1 szt., -2)kieszeń 
dwukomorowa –1szt., -3)osłona na stolik o wym. 
80 x 145cm –1szt., -4)elastyczna taśma lepna 9 x 
50cm –1szt., -5)serweta pod pośladki 90 x 75 
cm-1 szt., -6)ściereczki chłonne włokninowe -4 
szt., -7) serweta o wym. 150 x 190cm, służącą 
jako przykrycie stolika instrumentalnego –1szt. 

2.  

Zestaw serwet do zabiegów ginekologicznych 
dolnych, sterylny, wykonany z min 2-
warstwowego chłonnego i nieprzemakalnego 
laminatu o gramaturze min.56g/m2. Minimalny, 
przykładowy skład i wymiary :-1)serweta 
operacyjna 245x180 cm, zintegrowana z 
ekranem anestezjologicznym i nogawicami z 
otworem 10x15 cm, otoczonym taśmą lepną-
1szt. -2) osłona na stolik  80x145 cm – 1 szt., -3) 
elastyczna tasma lepna 9x50 cm –2 szt., -4) 
serweta pod pośladki – 1 szt., -5) ściereczki 
chłonne do rąk – 4 szt., -6) serweta 150x190cm, 
służącą jako przykrycie stolika instrumentalnego 
– 1 szt. Zestaw posiada 3etykiety samoprzylepne 
do dokumentaji medycznej zawierające numer 
katalogowy, nr LOT, datę ważności oraz nazwę 
producenta. 

  kpl. 100 

     

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. Zestaw posiada 3etykiety 
samoprzylepne do dokumentaji medycznej 
zawierające numer katalogowy, nr LOT, datę 
ważności oraz nazwę producenta. 

200 x 
320cm 

1 szt. 250 

     

 Wymagania do pakietu nr  8 :      Wartość netto Wartość Brutto  

 1) Wyroby zaopatrzone w etykietę typu TAG (MIN.2 szt.), oznaczony nr wyrobu, data ważności, nr serii, 
producent.   0,00 zł 0,00 zł  



 
 

 2)  Celem potwierdzenia zgodności oferowanego produktu z wymogami określonymi w SIWZ, zamawiający 
wymaga przedstawienia kart katalogowych.      

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 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: ............................................................................. złotych netto 

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

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

słownie:............................................................................................................................................. 
Termin płatności faktur …………. dni od daty otrzymania faktury. 

 
 
 

……………………………….. 
(miejscowość i data) 

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 
 



 
 

Załącznik nr 1 
 
FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
e-mail:  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów opatrunkowych  

 

Pakiet  9  –   Czepki,  Maski, Podkłady, Serwety                                                                                              

L.p Nazwa 
handlowa Opis produktu Wymiar/nr 

katalogowy J.m. Ilość 
max. 

Cena jedn. 
Netto 

Cena jedn. 
Brutto Wartość netto Wartość Brutto Producent 

1.  

Maska chirurgiczna pełnobarierowa, 
wykonana z minimum 3-warstw włóknin,  
wyposażona w sztywnik zapewniający 
łatwe dopasowanie się maski do kształtu 
twarzy, wiązana na troki.  Skuteczność 
filtracji bakteryjnej  na poziomie min. 
99,5%, maska typ II, zgodnie z EN 14683. 
Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony 
maski dodatkowym oznaczeniem 
graficznym.  Pakowana w kartoniki z 
oznaczeniem typu, rodzaju maski i 
spełnianej normy. 

  szt. 9000 

     



 
 

2.  

Maska chirurgiczna z osłoną na oczy, 
wykonana z min. 4-warstw włókien,  
wyposażona w sztywnik, zapewniający 
łatwe dopasowanie się maski do kształtu 
twarzy oraz piankę przeciw parowaniu 
okularów, z dodatkową osłoną na oczy, 
wiązana na troki.  Skuteczność filtracji 
bakteryjnej minimum 99,7%, odporność 
na spryskanie 120mmHg, ciśnienie 
różnicowe  <41 Pa. Maska typu IIR, 
zgodnie z normą EN 14683.  Wyraźne 
oznakowanie zewnętrznej strony maski, 
dodatkowym oznaczeniem graficznym. 
Pakowana w kartoniki z oznaczeniem 
typu, rodzaju maski i spełnianej normy. 

  szt. 3000 

     

3.  

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. 
Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 
99,7% . Maska typu II, zgodnie z normą 
EN 14683.  Wyraźne oznakowanie 
zewnętrznej strony maski, dodatkowym 
oznaczeniem graficznym. Pakowana w 
kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju 
maski i spełnianej normy. 

  szt. 3600 

     

4.  

Czepek okrągły w kształcie beretu, 
ściągnięty nieuciskającą gumką, w 
rozmiarze +/- 53 cm,wykonany z włókniny 
polipropylenowej o gramaturze max. 
12g/m2. Produkt oznakowany jako wyrób 
medyczny i środek ochrony osobistej. 

  szt. 3600 

     

5.  

Czepek o kroju furażerki, uniwersalny, 
wiązany na troki, część boczna wykonana 
z wzmocnionej włókniny pochłaniającej 
pot o gramaturze 47g/m2, część górna 
przewiewna z polipropylenu o gramaturze 
max. 10g/m2. Produkt oznakowany 
podwójnie jako wyrób medyczny i środek 

  szt. 8000 

     



 
 

ochrony osobistej. 

6.  

Podkład ochronny na stół operacyjny, 
przeciwodleżynowy, 5-warstwowy, 
zintegrowany wielopunktowo na całej 
powierzchni chłonnej, samowygładzający, 
bez przeszyć, wykonany z włókniny 
polipropylenowej, wysokochłonnej 
polimerowej warstwy środkowej i spodniej 
pełnobarierowej, teksturowanej folii 
polietylenowej, zabezpieczającej przed 
przesuwaniem się i ślizganiem podkładu 
po powierzchni, chłonność 
min.35ml/100cm2, gramatura podstawowa 
295g/m2, rdzeń chłonny o dł. co najmniej 
51 x 205 cm (+/- 3 cm), zakończony 
dodatkowymi marginesami z 
nieprzeziernego laminatu po szer. ni 
większej niż 10 cm (+/- 3 cm), po obu 
stronach na całej szerokości podkładu. 
zgodne z ISO 9073-6; odprowadzanie 
wilgoci min.45 mm w czasie 60s, 
wskażnik chłonności min. 2650%. 

100 x 225 
cm (+/-5cm) 

szt. 80 

     

7.  

Podkład ochronny, chłonny, min.4 
warstwowy, p.odleżynowy, 
oddychający(WVTRmin.3600g/m2/24h) z 
warstwązewn.trwale zintegrowany na całej 
powierzchni. Superabsorbcyjna warstwa 
środkowa z wkładem żelowym, wysoko 
chłonna, pozostająca sucha na powierzchni 
po zaabsorbowaniu płynów, chłonność 
1800-2300g, rozm.61 x 91  cm(+/- 3cm), 
rdzeń chłonny nie większy niż 52x80 (+/- 
3cm) z marginesami usczelniającymiz 
laminatu z każdej strony części chłonnej. 

  szt. 75 

     

Wymagania do pakietu nr  9 : 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 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: ............................................................................. złotych netto 

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

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

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

Termin płatności faktur …………. dni od daty otrzymania faktury. 
 
 
 
 

……………………………….. 
(miejscowość i data) 

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 
 



 
 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
e-mail:  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów opatrunkowych  

 

Pakiet  10   –  Wyroby ochronne jednorazowe                            

L.p Nazwa 
handlowa Opis produktu Wymiar/nr 

katalogowy J.m. Ilość max. Cena jedn. 
Netto 

Cena jedn. 
Brutto Wartość netto Wartość Brutto Producent 

1.  
Higieniczne pokrowce na buty wykonane z 
cienkiej, mocnej folii PE. 

  szt. 1600      

2.  
Pościel j.u. gramatura min. 25 g, (poszewka na 
poduszkę, poszewka na kołdrę, prześcieradło) 

  kpl. 600 
     

3.  
Myjka niepodfoliowana fizelinowa,  wykonana 
z miękkiej, chłonnej włokniny, w formie 
rękawicy, jednorazowa. 

  50 
szt. 

150 
     

4.  

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

  100 
szt. 

15 
     



 
 

5.  

Spodenki do kolonoskopii z włókniny, 
gramatura  min.30 g/m2, nieprześwitujące, 
rozmiar uniwersaalny, jednorazowego użytku, 
niesterylne. 

  szt. 800 
     

6.  
Koszula pacjenta z włókniny, wiązana na troki, 
nieprześwitująca, z krótkim rękawem, rozmiar 
uniwersalny. 

  szt. 2000 
     

7.  
Torebka do diatermii 30x40 cm, dwuczęściowa, 
wykonana z przeźroczystego polietylenu, taśma 
lepna w części górnej. 

  szt. 250 
     

Wymagania do pakietu nr  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: 

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

4. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym 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: ............................................................................. złotych netto 

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



 
 

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

słownie:............................................................................................................................................. 
Termin płatności faktur …………. dni od daty otrzymania faktury. 

 
 
 
 

……………………………….. 
(miejscowość i data) 

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
e-mail:  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów opatrunkowych  

 

Pakiet  11   –  Zestawy obłożeń                    

L.p Nazwa 
handlowa Opis produktu Wymiar/nr 

katalogowy J.m. Ilość 
max. 

Cena jedn. 
Netto 

Cena jedn. 
Brutto Wartość netto Wartość Brutto Producent 

1.  

Zestaw serwet typu uniwersalne wzmocnione, 
sterylny, minimallny, przykładowy skład i 
wymiary: -1)Serweta na stolik narzędziowy 152 
x 190 cm-1szt., -2)Serweta na stolik min.80 x 
142 cm-1szt.3)Serweta boczna 75 x 90cm 
przylepna, pełnobarierowa, ze 
wzmocniniemchłonnym 60 x 25cm-
2szt.4)Serweta dolna 175 x 190cm przylepna, 
pełnobarierowa, ze wzmocnieniem chłonnym 67 
x 25 i zintegrowanym organizatorem 
przewodów typu "rzep" z podwójną blokadą 
przypadkowego otwarcia-1szt., -5)Serweta 
górna 150 x 240 przylepna, pełnobarierowa, ze 
wzmocnieniem chłonnym 67 x 25  i 

  kpl.  250 

     



 
 

zintegrowanym 1 oranizatorem przewodów typu 
"rzep" z podwójną blokadą przypadkowego 
otwarcia-1szt. , -6)Ręcznik chłonny 20 x 30 -
4szt.7)tasma lepna 9 x 50cm - 1x. Zestaw 
posiada 3etykiety samoprzylepne do 
dokumentaji medycznej zawierające numer 
katalogowy, nr LOT, datę ważności oraz nazwę 
producenta.  

2.  

Zestaw serwet typu uniwersalnch,sterylny, z 2-
warstwowego laminatu, minimalny, 
przykładowy skład i wymiary: -1) serweta na 
stolik 150x190 cm, o gramaturze 56g/m2 i 
chłonności 350%-1 szt., - 2)serweta na stolik 
Mayo czerwona, 80x140 cm w części środkowej 
wzmocniona warstwą chłonną, gramatura w 
obszarze wzmocnienia 80g/m2-1szt., - 3)serweta 
samoprzylepna 150x180 cm, o gramaturze 
56g/m2 i chłonności 350%-1szt., - 4)serweta 
samoprzylepna  150x240 cm, o gramaturze 
56g/m2 i chłonności 350%-1szt., - 5)serweta 
samoprzylepna  75x90 cm, o gramaturze 
56g/m2 i chłonności 350% -2szt., -6 )ręcznik do 
rąk z wysokochłonnej włókniny o gramaturze 
45g/m2-2szt.,-7)taśma lepna 10x50cm -1szt 
.Zestaw posiada 3etykiety samoprzylepne do 
dokumentaji medycznej zawierające numer 
katalogowy, nr LOT, datę ważności oraz nazwę 
producenta. 

  kpl. 960 

     

3  

Zestaw serwet do cięcia cesarskiego, sterylny, 
dwuwarstwowy, o gramaturze min. 55g/m2, 
spełniający wymagania pełnej barierowości, 
zgodnie z normą PN EN 13795, 
nieprzepuszczalny dla płynów i 
mikroorganizmów, cechujący się zdolnością 
absorpcji płynów na całej powierzchni, wysoką 
odpornością na rozerwanie. Minimalny skład i 
wymiary: -1)Serweta na stolik 
instrumentariuszki  o wym. 150cm x 200cm 
(owinięcie zestawu)-1szt., -2)serweta na stolik 
Mayo, o wym. 80cm x 145cm - 1szt., -
3)Serweta do cięcia cesarskiego 260 x 320cm z 

  kpl. 350 

     



 
 

torbą na płyny(360 stopni) oraz oknem 21 x 
13,5cm,z folią na brzegach-1szt., -4)Serweta 
chłonna dla noworodka o min. wymiarach 85 x 
90cm-1szt., -5)Fartuch pełnobarierowy z 
włókniny SMMMS o gram. min. 40g/m2, roz. 
L-2szt., -6)Fartuch pełnobarierowy z włókniny 
SMMMS o gram. min. 40g/m2, rozm.XL-1szt. 
Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepną, do 
umieszczenia w dokumentacji medycznej 
zawiarjącą: nazwe, serię, exp, nazwe 
producenta. 

4  

Zestaw serwet typu porodowy, sterylny, do 
porodu naturalnego. Minimalny skład i 
wymiary: -1)Serweta na stolik narzędziowy o 
wym. 150cm x 100cm (owinięcie zestawu)-
1szt., -2)Ręczniki celulozowe o min. wymiarach 
30x30cm -6szt., -3)Serweta chłonna dla 
noworodka min. 85x90cm - 2szt., -4)Serweta 
nieprzylepna 45x75cm -2szt., -5)Kompresy 
włókninowe 10x10cm -20szt., -6)Podkład 
nieprzemakalny z wysokochłonnej celulozy, 
min. 55x90cm -1szt. -7)Tampon z gazy 20-
nitkowej z nitką RTG (po rozłożeniu 47x40cm)-
1szt. Zestaw posiada etykiete samoprzylepną, do 
umieszczenia w dokumentacji medycznej 
zawiarjącą: nazwe, serię, exp, nazwe 
producenta. 

  kpl. 250 

     

Wymagania do pakietu 11 : Wartość  netto: Wartość Brutto  

1)  Celem potwierdzenia zgodności oferowanego produktu z wymogami określonymi w SIWZ, zamawiający wymaga przedstawienia kart 
katalogowych. 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: 



 
 

5. 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. 

6. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym 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: ............................................................................. złotych netto 

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

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

słownie:............................................................................................................................................. 
Termin płatności faktur …………. dni od daty otrzymania faktury. 

 
 
 
 

……………………………….. 
(miejscowość i data) 

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 



 
 

 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
e-mail:  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów opatrunkowych  

 
Pakiet  12   –  Opatrunki różne                    

L.p Nazwa 
handlowa Opis produktu Wymiar/nr 

katalogowy J.m. Ilość 
max. 

Cena jedn. 
Netto 

Cena jedn. 
Brutto Wartość netto Wartość Brutto Producent 

1.  
Stabilizator cewnika, zatrzaskowy, do 
znieczuleń zewnątrzoponowych  

  1 
szt. 

60 
     

2.  
Chłonna gąbka żelatynowa hamująca 
krwawienie 

80 x 50 x 
1  (mm) 

1 
szt. 

120 
     

3  
Chłonna gąbka żelatynowa hamująca 
krwawienie 

80 x 50 x 
10 (mm) 

1 
szt. 

80 
     

4.  
Paski samoprzylepne do bezurazowego 
zamykania ran, jałowe.x 6 szt. 

12-13mm 
x 100mm 

op. 40 
     



 
 

5.  
Paski samoprzylepne do bezurazowego 
zamykania ran, jałowe.x 3 szt. 

6mm x 
75mm  

op. 120 
     

6.  
Opatrunek hemostatyczny w formie 
utlenionej, regenerowanej celulozy, 
bawełny lub wiskozy. 

5cm x 
7cm-

7,5cm 

1 
szt. 

10 
     

7.  

Opatrunek hemostatyczny w formie 
utlenionej, regenerowanej celulozy, 
wykonany z bawełny lub wiskozy. 

10cm x 
20cm 

1 
szt. 

5 
     

Wymagania do pakietu 12 : 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 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: ............................................................................. złotych netto 

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

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



 
 

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

Termin płatności faktur …………. dni od daty otrzymania faktury. 
 
 
 
 

……………………………….. 
(miejscowość i data) 

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
e-mail:  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów opatrunkowych  

 

Pakiet  13   –  Zestaw do wkłucia centralnego jednorazowy                    

L.p Nazwa 
handlowa Opis wyrobu Wymiar/nr 

katalogowy J.m. Ilość 
max. 

Cena jedn. 
Netto 

Cena jedn. 
Brutto Wartość netto Wartość Brutto Producent 

1.  

Skład podstawowy, przykładowy :   
4 x tupfery wielkość śliwki  
1 x pęseta plastikowa,12,5 cm 
1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 
cm x 75 cm (barierowa) 
1 x serweta włókninowa, 45 cm x 75 cm z 
regulowanym, przylepnym otworem  
(barierowa) 
1 x strzykawka Luer-Lock 10 ml /oddzielnie 
pakowane/ 
1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18G  /oddzielnie 
pakowane/ 

  kpl 220 

     



 
 

1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21G /oddzielnie 
pakowane/ 
1 x ostrze - skalpel 6,5 cm  /oddzielnie 
pakowane/ 
1 x igłotrzymacz 13 cm 
1 x opatrunek transparentny z folii 
poliuretanowej 10 cm x 15 cm /oddzielnie 
pakowane/ 
6 x kompres z gazy bawełnianej 7.5 x 7.5 
cm  
1 x kleszczyki plastikowe 14 cm , typu 
Kocher 

Wymagania do pakietu 13 : 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. 
2) Celem potwierdzenia zgodności oferowanego produktu z wymogami określonymi w SIWZ, zamawiający wymaga przedstawienia kart 
katalogowych. 

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 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: ............................................................................. złotych netto 

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

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

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

Termin płatności faktur …………. dni od daty otrzymania faktury. 
 
 
 
 

……………………………….. 
(miejscowość i data) 

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
e-mail:  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów opatrunkowych  

 

Pakiet  14   –  Zestaw do znieczulenia lędźwiowego jednorazowy                    

L.p Nazwa 
handlowa Opis wyrobu Wymiar/nr 

katalogowy J.m. Ilość 
max. 

Cena jedn. 
Netto 

Cena jedn. 
Brutto Wartość netto Wartość Brutto Producent 

1.  

Skład podstawowy, przykładowy :   
1 x serweta włókninowa 75 cm x 90 cm 
(barierowa) 
1 x serweta włókninowa, dwuczęściowa z 
regulowaną wielkością przylepnego otworu 
centralnego, 75 x 90(barierowa) 
1 x kleszczyki plastikowe 14 cm, typu 
Kocher 
1 x igła  1.2 x 40mm /oddzielnie pakowane/ 
1 x igła  0.7 x 30 mm /oddzielnie 
pakowane/ 
1 x strzykawka typu Luer Lock-Lock 10 ml z 

  kpl 700 

     



 
 

tłokiem niskooporowym /oddzielnie 
pakowane/ 
1 x opatrunek przylepny, chłonny, jałowy  
7,2 x 5 cm /oddzielnie pakowane/ 
5 x tupfer wielkość śliwki  

Wymagania do pakietu 14 : 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. 
2) Celem potwierdzenia zgodności oferowanego produktu z wymogami określonymi w SIWZ, zamawiający wymaga przedstawienia kart 
katalogowych. 

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 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: ............................................................................. złotych netto 

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

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



 
 

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

Termin płatności faktur …………. dni od daty otrzymania faktury. 
 
 
 
 

……………………………….. 
(miejscowość i data) 

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
e-mail:  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów opatrunkowych  

 

Pakiet  15   –  Zestaw dla noworodka jednorazowy, sterylny                    

L.p Nazwa 
handlowa Opis wyrobu Wymiar/nr 

katalogowy J.m. Ilość 
max. 

Cena jedn. 
Netto 

Cena jedn. 
Brutto Wartość netto Wartość Brutto Producent 

1.  

Skład podstawowy, przykładowy :                         
serweta z włókniny kompresowej o gram 
min.40g/m2 –20cm x 25cm–6szt.,                                                                                                             
podkład chłonny z pulpy celulozowej, 
pokryty z jednej strony delikatną włokniną, 
z drugiej nieprzemakalną folią,  90cm x 
60cm – 1szt                                                                                                          
czapeczka dla noworodka 10 x 12 cm - 1 
szt.                                                                               
kocyk flanelowy w kolorowe wzory 
dziecięce – 1szt.               

  kpl 950 

     

Wymagania do pakietu 15 : Wartość  netto: Wartość Brutto  



 
 

1) Celem potwierdzenia zgodności oferowanego produktu z wymogami określonymi w SIWZ, zamawiający wymaga przedstawienia kart 
katalogowych. 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 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: ............................................................................. złotych netto 

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

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

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

Termin płatności faktur …………. dni od daty otrzymania faktury. 
 
 
 

……………………………….. 
(miejscowość i data) 

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 



 
 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY  
  
Dane wykonawcy  
  
nazwa:  
  
siedziba:  
  
nr telefonu/faksu:  
e-mail:  
nr NIP:  
  
nr REGON:  
  
Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów opatrunkowych  

 

Pakiet  16   –  Opaski, wata, chusta                    

L.p Nazwa 
handlowa Opis produktu Wymiar/nr 

katalogowy J.m. Ilość 
max. 

Cena jedn. 
Netto 

Cena jedn. 
Brutto Wartość netto Wartość Brutto Producent 

1.  Opaska dziana  pakowana pojedynczo 4m x 5cm 1 szt 3000      

2.  
Opaska dziana  pakowana pojedynczo 4m x 

10cm 
1 szt 11000 

     

3  
Opaska dziana  pakowana pojedynczo 4m x 

15cm 
1 szt 2200 

     

4.  
Opaska elastyczna tkana,  z zapinkami, 
pakowana pojedynczo  

5m x 
15cm 

1 szt 500 
     

5.  
Opaska elastyczna tkana, z zapinką, 
pakowana pojedynczo  

5m x 
10cm 

1 szt 170 
     



 
 

6.  
Opaska elastyczna tkana, kohezyjna,  
pakowana pojedynczo 

10cm x 
20m 

1 szt 40 
     

7.  Chusta trójkatna włókninowa   1 szt 210      

8.  

Wata celulozowa arkusze     40cm x 
60cm–

5kg 

1 
op. 

360 
     

9.  Wata celulozowa zwoje rolki 150g 1 szt 50      

10.  Wata opatrunkowa baweł.-wiskozowa   500g 1 szt 16      

11.  

Tampony z celulozy bielonej, do odrywania, 
o wzmocnionych brzegach, niepylące. 
Zamawiający wymaga dostarczenia 
nieodpłatnie dozowników w ilości 5 szt. 

40mm x 
50mm 

2x50
0szt. 

160 

     

12.  
Siatka elastyczna opatrunkowa w formie 
rękawa, długość  po rozciągnięciu 25m. 

ramię 1 
szt. 

3 
     

13.  

Opaska gipsowa  5-6 minutowa                3m x 
15cm 
6min. 

1 
szt. 

300 
     

14.  
Podkład podgipsowy syntetyczny 3m x 

15cm 
1 

szt. 
300 

     

15.  Podkład podgipsowy syntetyczny 3m x 6cm 1 szt 130      

16.  
Opaska gipsowa szybkowiążąca  3 
minutowa                 

3m x 6cm 
3 min 

1 
szt. 

130 
     

17.  
Siatka elastyczna opatrunkowa w formie 
rękawa, długość  po rozciągnięciu 25m. 

głowa, 
udo 

1 
szt. 

3 
     

18.  
Bandaż uciskowy o wysokiej rozciągliwości 
w zestawie z zapinką typu codoban 

14 cm x 
3m 

1szt 4 
     

Wymagania do pakietu 16 : Wartość  netto: Wartość Brutto  

 Celem potwierdzenia zgodności oferowanego produktu z wymogami określonymi w SIWZ, zamawiający wymaga przedstawienia na wezwanie kart 0,00 zł 0,00 zł  



 
 

katalogowych. 

 
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 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: ............................................................................. złotych netto 

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

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

słownie:............................................................................................................................................. 
Termin płatności faktur …………. dni od daty otrzymania faktury. 

 
 

……………………………….. 
(miejscowość i data) 

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 

 



 
 

Załącznik nr 2 
WZÓR UMOWY 

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

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 
z siedzibą w Świętochłowicach (kod: 41 – 605), przy ulicy Chorzowskiej nr 38, wpisanym do 
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział 
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000426290, reprezentowaną przez: 
 
Prezesa Zarządu: Dariusza Skłodowskiego  
Wiceprezesa Zarządu: Ilonę Tkocz – Furman 

zwaną dalej Zamawiającym 
a 

............................................................. 
NIP: ……………………………… REGON: ……………………. 

reprezentowaną przez 

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

zwaną dalej Wykonawcą 

§ 1 

1. Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie prowadzone w trybie “przetargu 
nieograniczonego” zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 j.t. z późn. zm.), opublikowanego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu ................... na dostawę materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów 
włókninowych. 
 

Zgodnie z ofertą z dnia .....................................2018 r., 
stanowiącą załącznik nr 1 do umowy 

2. Przedmiotem umowy są dostawy materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów 
włókninowych zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy stanowiącą integralną część umowy. 

§ 2 

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, powinien być dostarczany do Apteki Szpitalnej 
mieszczącej się przy ul. Chorzowskiej 36 w Świętochłowicach w miejscu wskazanym przez 
pracownika Apteki Szpitalnej - dostawa następowała będzie sukcesywnie zgodnie z 
częściowymi zamówieniami, składanymi w trybie przewidzianym niżej w ust. 4. 

2. Przedmiot umowy w momencie dostawy powinien posiadać minimum 12-miesięczny okres 
ważności. 

3. Czas trwania umowy – 12 miesięcy od daty zawarcia, tj. od dnia ........................... 2018 r.  do 
dnia  …………... 2019 r. 

4. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, dostarczany będzie w ciągu 3 dni roboczych od 
daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego za pomocą faksu, maila,  na nr 
................................., mail ...................................... 



 
 

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 bez prawa do 
roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. 

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. 

10.  Maksymalną wartość przedmiotu umowy stanowi suma cen jednostkowych ujętych w ofercie 
Wykonawcy. 

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 Wykonawcy w ciągu …… dni 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, w wersji papierowej oraz 
elektronicznie na adres: apteka@zoz.net.pl w formacie DATAFARM lub MALICKI. 

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 za pomocą faksu Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację 
dotyczącą braków ilościowych i wad jakościowych w ciągu 48 godzin (licząc w dniach 
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 48 godzin (licząc w dniach 
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 ze 
skutkiem natychmiastowym, 

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. 



 
 

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. 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.  

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

 

§6 

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

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

b) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, wszczęcie likwidacji 
Wykonawcy, przerwanie i zaprzestanie wykonywania umowy z innych przyczyn.   

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 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 ze skutkiem 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, po 
wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, 

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, wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana 
ceny brutto; 
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: 



 
 

1. 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. 

2. 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. 



 
 

§13 
 
Integralną częścią umowy jest: 
2) Załącznik nr 1 - Oferta; 
3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
§14 

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

 
 
ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA  

       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 3 
 
 

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

 
 

OŚWIADCZENIE 

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

 

 

 

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

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

oraz spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami Rozdziału 4 i Rozdziału 5 

SIWZ. 

 

 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Załącznik nr 4 
 

  ..................................................                                                   ….............................................                                        
  ...................................................          (miejscowość i data) 
  ................................................... 
        (nazwa i adres Wykonawcy) 
 
 
 
 
  ................................................... 
  ................................................... 
  ................................................... 
  ................................................... 
  (nazwa i adres Zamawiającego) 

                                      
 

WYKAZ  WYKONANYCH - WYKONYWANYCH   USŁUG 
 
 
 Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: „Dostawa materiałów opatrunkowych i jednorazowych 
wyrobów włókninowych” w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/my, wykaz 
wykonanych/ wykonywanych usług. 
 

Lp. Nazwa i adres 
Zamawiającego/ Odbiorców 

Wartość 
(w zł brutto) 

Opis 
przedmiotu 
zamówienia 

Data wykonania 

1. 

 
 
 
 
 

   

2. 

 
 
 
 
 

   

3. 
 
 

 
 
 
 
 

   

 
 
 

...................................................... 
(miejscowość i data)  

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej) 



 
 

Załącznik nr 5 
 

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

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

...................................................       
   (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 z Wykonawcą/ami, którzy złożyli oferty w 

niniejszym postępowaniu, 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) 
 

 


