
ST/DZP/7/2018 

1 

 

 
 
Zamawiający:  
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie 
36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Podstawa prawna: 

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2164 ze zm.) zwana dalej ustawą. 

 

Tryb postępowania: 

przetarg nieograniczony 

 

Przedmiot zamówienia: 

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie 
 

 

 

                 Zatwierdzam: 
 
         Dyrektor mgr inż. Elżbieta Burzyńska 

 
 

 

Górno, dn. 20.07.2018 r.  



ST/DZP/7/2018 

2 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego. 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana 
Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, woj. podkarpackie 
tel. (017) 77-28-895, 77-28-896, 77-28-933, fax (017) 77-28-968, e-mail: 
zamowienia@gorno.eu, strona internetowa: http://www.gorno.eu, godziny pracy: od 
poniedziałku do piątku od 730 do 1500 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 

 
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”. 
2.2 Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwanej dalej „SIWZ”: 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1579 ze zm.) oraz akty wykonawcze do ustawy. 
2) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze 
zm.) – jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 
3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016 r.) (RODO). 
 
 

3. Opis przedmiot zamówienia. 
 
3.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu medycznego 
dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. 
Jana Pawła II w Górnie 
 
3.2. Oferty częściowe 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie ogranicza liczby 
części, na które Wykonawcy mogą składać ofertę. Oferta może zostać złożona na jedną 
lub więcej części niniejszego zamówienia. 
 
3.3. Opis przedmiotu zamówienia. 
3.3.1 Niniejsze zamówienie składa się z 4 części wymienionych poniżej: 
3.3.1 Niniejsze zamówienie składa się z 8 części wymienionych poniżej: 
Część nr 1 – Sprzęt medyczny jednorazowego użytku – przedmiot dostawy, szczegółowo 
opisanych i wymienionych w formularzu cenowym - załącznik nr 2A do SIWZ. 
Część nr 2 – Rękawice jednorazowego użytku – szczegółowo opisane w formularzu 
cenowym stanowiącym załącznik nr 2B do SIWZ. 
Część nr 3 – Drobny sprzęt laboratoryjny – szczegółowo wymieniony i opisany w 
formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2C do SIWZ. 
Część nr 4 – Sprzęt medyczny jednorazowego użytku do aparatu RKZ typ RAPIDLAB 248 
– szczegółowo opisany w formularzu cenowym, który stanowi załącznik nr 2D do SIWZ. 

mailto:zamowienia@gorno.eu
http://www.gorno.eu/
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Część nr 5 – Sprzęt medyczny jednorazowego użytku – przedmiot dostawy, szczegółowo 
opisanych i wymienionych w formularzu cenowym - załącznik nr 2E do SIWZ. 
Część nr 6 – Sprzęt medyczny jednorazowego użytku – przedmiot dostawy, szczegółowo 
opisanych i wymienionych w formularzu cenowym - załącznik nr 2F do SIWZ. 
Część nr 7 - Sprzęt medyczny jednorazowego użytku (igła, nakłuwacz) – przedmiot 
dostawy, szczegółowo opisanych i wymienionych w formularzu cenowym - załącznik nr 
2G do SIWZ. 
Część nr 8 – Rękawice lateksowe – załącznik nr 2H do SIWZ. 
 
3.3.2 Jeżeli w niniejszej dokumentacji, zostały wskazane nazwy lub znaki towarowe 
sprzętu będącego przedmiotem zamówienia, należy je traktować jako materiały – 
urządzenia przykładowe. 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych z zastrzeżeniem art. 
30 ust. 5 ustawy tj. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 
zamawiającego. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania 
Zamawiającego, czyli posiadać wszystkie parametry/cechy nie gorszych niż te określone 
w SIWZ. 
 
3.4. Podwykonawcy. 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcy. Wykonawca, zobowiązany jest podać na formularzu 
ofertowym części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom. 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak 
za własne. 
 
3.5. Oferty wariantowe. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
3.6. Wspólny Słownik Zamówień CPV. 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  33100000-1 Urządzenia medyczne; 33190000-8 
Różne urządzenia i produkty medyczne 
  
4. Termin wykonania zamówienia. 
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 12 miesięcy. 
 
5. Warunki udziału w postępowaniu. 

 
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki udziału oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 
 
5a. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy. 
 
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 
ustawy. 
 
„Samooczyszczenie” 
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Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-
20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienia stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu wykonawcy. Wskazanej regulacji nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 
 
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  
 
6.1. Oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z 
postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w 
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ.  
 
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z 
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o 
którym mowa w pkt. 6.1. niniejszej SIWZ.  
 
6.2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 
dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub 
dokumentów: 
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana 
procedura wynikająca z art. 24aa ust. 1 ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, 
że zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 
 
6.2.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 
postępowaniu, zamawiający wezwie wykonawcę do dostarczenia następujących 
dokumentów:  
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 
 
6.2.2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie wykonawcę do 
dostarczenia następujących dokumentów: 
 
Oświadczenie, że:  
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1) Wykonawca posiada i dostarczy na każde żądanie Zamawiającego wymagane dla 
towarów będących wyrobami medycznymi: 
a) Certyfikaty zgodności wystawione przez jednostki notyfikujące lub deklaracje 
zgodności WE wymagane ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych w 
zależności od ich klasyfikacji zgodnie z art. 29. ust. 5. tej ustawy; 
b) Dokumenty potwierdzające zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych a dla towarów 
będących wyrobami medycznymi, nie podlegającymi obowiązkowi zgłoszenia do 
Prezesa Urzędu powiadomienia o wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium. 
2) Wykonawca posiada i dostarczy na każde żądanie Zamawiającego materiały 
zawierające szczegółowe opisy, fotografie oferowanego sprzętu medycznego 
jednorazowego użytku.. 
 
 
6.3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  
6.3.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji. 
 
6.4. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego. 
6.4.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 
oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1. niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma wstępnie potwierdzać 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, 
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia 
6.4.2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w 
postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia 
publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie 
określać zakres umocowania. 
 
6.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.1. lit. a) 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 
 
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:  
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7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz 
wykonawcy, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów 
wymienionych w pkt. 6 przekazują:  

a) pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca na 
adres Zamawiającego tj.: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 
Górno, woj. podkarpackie, lub  

b) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres e-mail: 
zamowienia@gorno.eu 
 

7.2. Dokumenty, które należy uzupełnić na wezwania zamawiającego w trybie art. 26 
ust. 3 ustawy mające potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub 
brak podstaw do wykluczenia z postępowania składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania 
elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
 
7.3. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do 
Zamawiającego z zapisem w nagłówku: „Dotyczy: przetargu nieograniczonego na 
dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku”.  
 
7.4. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z 
Wykonawcami jest Pan Tomasz Dobosz, w godzinach od 8:00 do 12:00 od poniedziałku 
do piątku.  
 
7.5. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami.  
 
8. Termin związania ofertą.  
 
8.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy).  
 
8.2. 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. 
 
9. Opis sposobu przygotowania oferty.  
 
9.1. Wykaz dokumentów składanych przez Wykonawcę w ofercie:  

a) formularz ofertowy – załączniki nr 1 do SIWZ,  
b) formularze asortymentowo-cenowe – załączniki nr 2A do 2H SIWZ (w zależności 

od wyboru części zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę), 
c) oświadczenie wymienione w punkcie 6.1. niniejszej specyfikacji - Załącznik 3 do 

SIWZ,  

mailto:zamowienia@gorno.eu
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d) zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji na zasadach 
określonych w art. 22a niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 
– jeśli dotyczy.  
 

9.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie w formie 
pisemnej.  
 
9.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski.  
 
9.4. Dokumenty dotyczące treści oferty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.  
 
9.5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) 
dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczących 
podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), inne niż oświadczenia, o których 
mowa w zdaniu poprzednim składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem.  
 
9.6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem odpowiednio wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie, którego 
każdego z nich dotyczą.  
 
9.7. Jeżeli zasady reprezentacji wykonawcy nie wynikają między innymi z odpisu z 
właściwego rejestru wymagane jest załączenie aktualnego dokumentu lub jego 
poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela do 
reprezentowania wykonawcy uprawniającego do składania podpisów w imieniu 
Wykonawcy.  
 
9.8. Wszystkie opracowane przez zamawiającego załączniki do niniejszej specyfikacji 
stanowią wyłącznie propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się 
przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez 
wykonawcę, pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać wszystkie żądane przez 
zamawiającego informacje zawarte w załącznikach i niniejszej specyfikacji oraz będą 
podpisane przez Wykonawcę.  
 
9.9. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert 
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. Ofertę 
składa się w jednym egzemplarzu.  
 
9.10. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  
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9.11. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 
osoby (osób) podpisującej ofertę.  
 
9.12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.  
 
9.13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 
9.14. Opakowanie i oznakowanie oferty: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i 
zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie zamawiającego tj. w 
Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana 
Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, woj. podkarpackie, w sekretariacie 
oraz oznaczyć jak w poniższej ramce: 
 

Oferta w przetargu na dostawę sprzętu medycznego użytku. 
Znak postępowania ST/DZP/7/2018 
Nie otwierać przed dniem 03.08.2018 r. godz. 11:30 
 
9.15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy oferty 
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu 
od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli wykonawca w terminie składania 
ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
  
9.16. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa 
były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia 
składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.  
 
9.17. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako 
bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III 
CZP 74/05) ich odtajnieniem.   
 
9.18. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego 
wezwanie w trybie art. 90 ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody 
stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako 
tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne 
wyłącznie w sytuacji kiedy wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie 
wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
 
9.19. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o 
wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 
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zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie 
odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną 
otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.  
 
9.20. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad 
jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty 
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 
poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty 
ofert wycofywanych nie będą otwierane.  
 
9.21. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na 
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach 
innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank 
Polski z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.  
 
9.22. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 
2 pkt 3 ustawy zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy). Wszelkie niejasności i 
obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z zamawiającym przed 
terminem składania ofert w trybie przewidzianym w punkcie 7 niniejszej SIWZ. Przepisy 
ustawy nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów 
projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 
 
10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

 
10.1. Oferty należy składać do dnia 03.08.2018 r. do godziny 11:00 w siedzibie 
zamawiającego tj. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej 
„Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, woj. 
podkarpackie, w sekretariacie. Oferta złożona po terminie będzie zwrócona wykonawcy 
bez rozpatrzenia.  
 
10.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i 
godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową 
czy kurierską. 

 
10.3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03.08.2018 r. o godzinie 11:30 w 
siedzibie zamawiającego tj. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki 
Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, 
woj. podkarpackie, w sali konferencyjnej.  
 
10.4. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje, 
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.  
 
10.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie 
http://przetargi.gorno.eu informacje dotyczące:  
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
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c) ceny 
 
11. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 
11.1. Cena oferty, za całość zamówienia, musi być podana cyfrowo z wyodrębnieniem 
podatku VAT. Cena oferty winna być obliczona i zapisana zgodnie z formularzem 
ofertowym. Cena ofertowa = cena netto + podatek VAT.  
 
11.2. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 
przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 
5 należy zaokrąglić w górę).  
 
11.3. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w walucie 
polskiej (złoty polski). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
 
11.4. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia 
wraz z dostawą do Zamawiającego. 

 
12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  

 
12.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
12.2. Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych składników: 
 
Lp. Kryterium Ranga w % 

1. Cena 60% 

2. Termin realizacji zamówienia 25% 

3. Termin płatności 15% 

 
12.3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie opisanych wyżej kryteriów 
oraz ich znaczenia. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką 
po uwzględnieniu znaczeń może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt w tym: 
a) maksymalnie 60 pkt w kryterium cena; 
b) maksymalnie 25 pkt w kryterium termin realizacji zamówienia 
c) maksymalnie 15 pkt w kryterium termin płatności. 
 
1) Każdej ocenianej ofercie Zamawiający przyzna punkty za cenę oferty (C) wg 
poniższego wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku): 
 

      C min 

C = ---------  x 100 x 60% 

         Co 

gdzie: 

C min - cena najniższa spośród ofert, 
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Co - cena oferty ocenianej. 

2) Kryterium – Termin realizacji zamówienia (Tr): 

Ocenie podlegać będzie termin realizacji dostaw częściowych zadeklarowany przez 

Wykonawcę w formularzu oferty od daty otrzymania zgłoszenia/zamówienia. 

Maksymalnie w kryterium można uzyskać 25 pkt. 

 

Uwaga:  

Maksymalny termin realizacji dostaw częściowych sprzętu medycznego 

jednorazowego użytku liczony od otrzymania zgłoszenia/zamówienia nie może 

wynosić więcej niż 5 dni roboczych.  

Jeżeli Wykonawca zaoferuje dłuższy termin realizacji dostaw częściowych przedmiotu 

zamówienia tym samym przygotuje ofertę niezgodnie z SIWZ co spowoduje jej 

odrzucenie. 

W przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki zamawiający 

uzna, że wykonawca deklaruje termin dostawy na 5 dni roboczych. 

 

Lp. 
Termin realizacji zamówienia  

(dostaw częściowych) 
Przyznane punkty 

1. 5 dni roboczych 0 

2. 4 dni robocze 10 

3. 3 dni robocze 20 

4. 2 dni robocze 25 

 

3) Kryterium – Termin płatności (Tp): 

Ocenie podlegać będzie termin płatności zadeklarowany przez Wykonawcę w 

formularzu oferty. Maksymalnie w kryterium można uzyskać 15 pkt.  

 

Uwaga:  

Minimalny termin płatności nie może wynosić mniej niż 30 dni. Jeżeli Wykonawca 

zaoferuje krótszy okres płatności to przygotuje ofertę niezgodnie z SIWZ co 

skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

W przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki zamawiający 

uzna, że wykonawca deklaruje najkrótszy termin płatności tj. 30 dni. 

Maksymalny termin płatności jaki będzie oceniany to 60 dni. 

Lp. Termin płatności Przyznane punkty 
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1. 30 dni 0 

2. Od 31 do 40 dni 3 

3. Od 41 do 50 dni 7 

4. Od 51 do 59 dni 12 

5. 60 dni 15 

 

12.4. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą łączną liczbą punktów 
wyliczonych wg wzoru: 

O = C + Tr + Tp 
gdzie: 
O – ocena łączna (łączna liczba punktów przyznanych ofercie) 
C– liczna punktów przyznanych ofercie w kryterium „Cena”, 
Tr –  liczna punktów przyznanych ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”, 
Tp –  liczna punktów przyznanych ofercie w kryterium „Termin płatności”. 
 
12.5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku, 
zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 
12.6. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i 
niepodlegających odrzuceniu. 
12.7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 
terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 
12.8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 
13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 
13.1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę 
najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.  
 
13.2. Wybrany wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania 
umowy.  
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13.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zmówienia 
są zobowiązani dostarczyć zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę. 
 
13.4. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać 
ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  
 
13.7. Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy w uzgodnionym terminie uznane 
zostanie za uchylenie się od jej podpisania.  
 
13.8. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający będzie mógł wybrać 
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich 
ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 
ust. 1 ustawy. 

 
14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy 
albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim 
umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 
  
14.1. Wzór umowy jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą stanowi Załącznik 
nr 5 do niniejszej specyfikacji.  
 
14.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w 
zakresie: 

1. W przypadku gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi ustawowa zmiana stawki 
podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem umowy, strony mogą dokonać 
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Zmian korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności obniżenia ceny 
przedmiotu zamówienia  przez Wykonawcę, 

 
15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia:  
Zgodnie z art. 179 ustawy, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
niniejszej ustawy. W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej 
uregulowane w dziale VI, rozdział 1 - 3 w art. 179 – art. 198 g ustawy.  

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
ustawy.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
a. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub 

zapytania o cenę;  
b. określenia warunków udziału w postępowaniu;  
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c. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
d. odrzucenia oferty odwołującego;  
e. opisu przedmiotu zamówienia;  
f. wyboru najkorzystniejszej oferty.  

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

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

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

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na 
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 
2.  

7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza 
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w 
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.  

8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w 
sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane 
w inny sposób.  

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 
 

16. Tryb ogłoszenia wyników postępowania:  
16.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi 
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację;  
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;  
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c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;  
d) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

 
16.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści na 
stronie internetowej http://gorno.eu/zamowienia-publiczne zawiadomienie o wyborze 
najkorzystniejszej oferty zawierające informację, o których mowa w pkt. 16.1. a) lub 
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zawierające informację, o których mowa 
w pkt. 16 1 lit. d). 
 
16.3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Biuletynie 
Zamówień Publicznych w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  
 
17. Wymagania dotyczące wadium 
Wadium nie jest wymagane. 
 
18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 
 
Załączniki do SIWZ: 
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 
2. Formularz asortymentowo-cenowy – Załączniki od nr 2A do 2G. 
3. OŚWIADCZENIE składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy - Załącznik nr 3 
4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ - Załącznik nr 4 
5. Wzór umowy - Załącznik nr 5 
6. Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016 r.). – 
Załącznik nr 6 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 

Nazwa Wykonawcy:  

 

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

Adres (siedziba) Wykonawcy:  

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

Telefon: ………………………………………  Faks:………………………………………………………… 

e-mail: ..............................................@.............................................................................. ...................... 

W przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy wszystkich wykonawców składających 

ofertę wspólną, wskazać ustanowionego pełnomocnika oraz podać jego dane 

teleadresowe. 

OFERTA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

„Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5,  36-051 

Górno 

Nazwa 

zamówienia: 

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 

1. Oferuję wykonanie w/w zamówienia za:  
 

Część nr 1 - Sprzęt medyczny jednorazowego użytku 
 

Cenę netto ……………………zł (słownie:………..……………………………………………………………zł) 

podatek VAT …………………zł (słownie:………..……………………………………………………………zł) 

Cenę brutto:…………………zł (słownie:………………………………………………………………………zł) 

Oświadczam, że termin realizacji zamówienia tj. dostaw częściowych sprzętu 

medycznego jednorazowego użytku wynosi ………… dni (słownie: 

……………………………………………………………),  

(Wykonawca winien podać termin realizacji zamówienia określony zgodnie z rozdz. 12 SIWZ. (Maksymalny termin nie 

może wynosić więcej niż 5 dni roboczych). 
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Oświadczam, że termin płatności wynosi ………… dni (słownie: ………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………),  

(Wykonawca winien podać termin płatności określony zgodnie z rozdz. 12 SIWZ. (minimalny termin nie może wynosić 

mniej niż  wynosi 30 dni). 

 

Część nr 2 - Rękawice jednorazowego użytku 
 

Cenę netto ……………………zł (słownie:………..……………………………………………………………zł) 

podatek VAT …………………zł (słownie:………..……………………………………………………………zł) 

Cenę brutto:…………………zł (słownie:………………………………………………………………………zł) 

Oświadczam, że termin realizacji zamówienia tj. dostaw częściowych sprzętu 

medycznego jednorazowego użytku wynosi ………… dni (słownie: 

……………………………………………………………),  

(Wykonawca winien podać termin realizacji zamówienia określony zgodnie z rozdz. 12 SIWZ. (Maksymalny termin nie 

może wynosić więcej niż 5 dni roboczych). 

Oświadczam, że termin płatności wynosi ………… dni (słownie: ………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………),  

(Wykonawca winien podać termin płatności określony zgodnie z rozdz. 12 SIWZ. (minimalny termin nie może wynosić 

mniej niż  wynosi 30 dni). 

 

Część nr 3 - Drobny sprzęt laboratoryjny 
 

Cenę netto ……………………zł (słownie:………..……………………………………………………………zł) 

podatek VAT …………………zł (słownie:………..……………………………………………………………zł) 

Cenę brutto:…………………zł (słownie:………………………………………………………………………zł) 

Oświadczam, że termin realizacji zamówienia tj. dostaw częściowych sprzętu 

medycznego jednorazowego użytku wynosi ………… dni (słownie: 

……………………………………………………………),  

(Wykonawca winien podać termin realizacji zamówienia określony zgodnie z rozdz. 12 SIWZ. (Maksymalny termin nie 

może wynosić więcej niż 5 dni roboczych). 

Oświadczam, że termin płatności wynosi ………… dni (słownie: ………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………),  
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(Wykonawca winien podać termin płatności określony zgodnie z rozdz. 12 SIWZ. (minimalny termin nie może wynosić 

mniej niż  wynosi 30 dni). 

 

Część nr 4 - Sprzęt medyczny jednorazowego użytku do aparatu RKZ typ 
RAPIDLAB 248 
 

Cenę netto ……………………zł (słownie:………..……………………………………………………………zł) 

podatek VAT …………………zł (słownie:………..……………………………………………………………zł) 

Cenę brutto:…………………zł (słownie:………………………………………………………………………zł) 

Oświadczam, że termin realizacji zamówienia tj. dostaw częściowych sprzętu 

medycznego jednorazowego użytku wynosi ………… dni (słownie: 

……………………………………………………………),  

(Wykonawca winien podać termin realizacji zamówienia określony zgodnie z rozdz. 12 SIWZ. (Maksymalny termin nie 

może wynosić więcej niż 5 dni roboczych). 

Oświadczam, że termin płatności wynosi ………… dni (słownie: ………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………),  

(Wykonawca winien podać termin płatności określony zgodnie z rozdz. 12 SIWZ. (minimalny termin nie może wynosić 

mniej niż  wynosi 30 dni). 

 

Część nr 5 - Sprzęt medyczny jednorazowego użytku 
 

Cenę netto ……………………zł (słownie:………..……………………………………………………………zł) 

podatek VAT …………………zł (słownie:………..……………………………………………………………zł) 

Cenę brutto:…………………zł (słownie:………………………………………………………………………zł) 

Oświadczam, że termin realizacji zamówienia tj. dostaw częściowych sprzętu 

medycznego jednorazowego użytku wynosi ………… dni (słownie: 

……………………………………………………………),  

(Wykonawca winien podać termin realizacji zamówienia określony zgodnie z rozdz. 12 SIWZ. (Maksymalny termin nie 

może wynosić więcej niż 5 dni roboczych). 

Oświadczam, że termin płatności wynosi ………… dni (słownie: ………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………),  

(Wykonawca winien podać termin płatności określony zgodnie z rozdz. 12 SIWZ. (minimalny termin nie może wynosić 

mniej niż  wynosi 30 dni). 

 
 



ST/DZP/7/2018 

19 

 

Część nr 6 - Sprzęt medyczny jednorazowego użytku 
 

Cenę netto ……………………zł (słownie:………..……………………………………………………………zł) 

podatek VAT …………………zł (słownie:………..……………………………………………………………zł) 

Cenę brutto:…………………zł (słownie:………………………………………………………………………zł) 

Oświadczam, że termin realizacji zamówienia tj. dostaw częściowych sprzętu 

medycznego jednorazowego użytku wynosi ………… dni (słownie: 

……………………………………………………………),  

(Wykonawca winien podać termin realizacji zamówienia określony zgodnie z rozdz. 12 SIWZ. (Maksymalny termin nie 

może wynosić więcej niż 5 dni roboczych). 

Oświadczam, że termin płatności wynosi ………… dni (słownie: ………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………),  

(Wykonawca winien podać termin płatności określony zgodnie z rozdz. 12 SIWZ. (minimalny termin nie może wynosić 

mniej niż  wynosi 30 dni). 

 
 

Część nr 7 - Sprzęt medyczny jednorazowego użytku (igła, nakłuwacz) 
 

Cenę netto ……………………zł (słownie:………..……………………………………………………………zł) 

podatek VAT …………………zł (słownie:………..……………………………………………………………zł) 

Cenę brutto:…………………zł (słownie:………………………………………………………………………zł) 

Oświadczam, że termin realizacji zamówienia tj. dostaw częściowych sprzętu 

medycznego jednorazowego użytku wynosi ………… dni (słownie: 

……………………………………………………………),  

(Wykonawca winien podać termin realizacji zamówienia określony zgodnie z rozdz. 12 SIWZ. (Maksymalny termin nie 

może wynosić więcej niż 5 dni roboczych). 

Oświadczam, że termin płatności wynosi ………… dni (słownie: ………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………),  

(Wykonawca winien podać termin płatności określony zgodnie z rozdz. 12 SIWZ. (minimalny termin nie może wynosić 

mniej niż  wynosi 30 dni). 

 

Część nr 8 – Rękawice lateksowe 
 

Cenę netto ……………………zł (słownie:………..……………………………………………………………zł) 
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podatek VAT …………………zł (słownie:………..……………………………………………………………zł) 

Cenę brutto:…………………zł (słownie:………………………………………………………………………zł) 

Oświadczam, że termin realizacji zamówienia tj. dostaw częściowych sprzętu 

medycznego jednorazowego użytku wynosi ………… dni (słownie: 

……………………………………………………………),  

(Wykonawca winien podać termin realizacji zamówienia określony zgodnie z rozdz. 12 SIWZ. (Maksymalny termin nie 

może wynosić więcej niż 5 dni roboczych). 

Oświadczam, że termin płatności wynosi ………… dni (słownie: ………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………),  

(Wykonawca winien podać termin płatności określony zgodnie z rozdz. 12 SIWZ. (minimalny termin nie może wynosić 

mniej niż  wynosi 30 dni). 

 
 
2. Części zamówienia, których wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcom*: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pozostałe części zamówienia zamierzam wykonać siłami własnymi. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte. 

4. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres wskazany w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni licząc od upływu terminu 
składania ofert. 

5. Oświadczam, że cena podana w pkt. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do 
prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

6. Zamówienie wykonam w terminie zgodnym z umową. 
7. Oświadczenia, że oferowany asortyment posiada odpowiednie dokumenty wymagane 

przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i 
stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP. 

8. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane a w art. 13 lub 
14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016 r.). wobec osób fizycznych, od 
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 
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............................................................... 
                      (podpis Wykonawcy) 

 

 

 

____________________________________________ 

* Wypełnić jeżeli dotyczy 
 

** Wykreślić w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. 
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Załącznik nr 2A do SIWZ 

 

FORMULARZ CENOWY 

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku 

 

……………………………………………….. 

   (Pieczęć Nazwa Wykonawcy) 

LP Nazwa/Opis/parametry techniczne J.m. Ilość 
Cena jedn. 

netto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 

Wartość 

brutto 

Nazwa  

produktu 
Producent 

4 Cewnik do odsysania górnych dróg 

oddechowych z otworem centralnym i 

dwoma bocznymi, gładka powierzchnia 

z atraumatycznym zakończeniem dla 

minimalizacji podrażnień błony 

śluzowej, kod kolorów zakończeń 

cewników, miękkie PCV. Opakowanie 

typu folia-papier, jałowe, rozmiar: CH-

14, CH-16, CH-18. minimalna długość 

50 cm 

Szt. 1800         

  

5 Cewniki typu „Foleya” dwudrożny z 

lateksu silikowanegno, jałowe, 

pakowane jednostkowo. Rozmiar od 

CH-14 do CH-22. Do oferty proszę 

dołączyć informację producenta 

którego sprzęt jest oferowany o okresie 

maksymalnego utrzymania cewnika w 

pęcherzu moczowym. 

Szt. 1000         
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6 Cewniki typu „Foleya” dwudrożne z 

silikonu, jałowe, pakowane 

jednostkowo. Rozmiar od CH-14 do 

CH-22. Do oferty proszę dołączyć 

informację producenta którego cewnik 

jest oferowany o okresie 

maksymalnego utrzymania cewnika w 

pęcherzu moczowym. 

Szt. 35         

  

7 Cewnik Nelaton Szt. 5           

8 Cewnik z PCV do podawania tlenu 

przez nos 
Szt. 450         

  

9 Cewnik zewnętrzny Ultra Flex średnica 

25 - 29mm 
Szt. 10         

  

10 Dreny jednorazowego użytku do 

ssaków, z przezroczystego tworzywa 

sterylne, średnica 7mm, długość 2 m. 

(+/- 10cm). 

Szt. 10         

  

11 Dreny jednorazowego użytku do 

ssaków, z przezroczystego tworzywa 

sterylne, średnica 7mm, długość 2 m. 

(+/- 10cm). 

Szt. 10         

  

12 Elektroda EKG z żelem, 1x uż. x 50 szt Op. 2           

14 Filtry do ssaka jednorazowego użytku  Szt. 15           

15 Igła 1x uż 0,8 x 40 x 100 szt      Op. 110           

16 Igła 1x uż. 0,6 x 30 x 100 szt Op. 3           

17 Igła 1x uż. 0,7 x 30 x 100szt Op. 180           
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18 Igła 1x uż. 0,9 x 40 x 100 szt Op. 53           

19 Igła 1x uż. 1,2 x 40 x 100 szt Op. 400           

20 Igła 1x uż.0,5 x 25 x 100 szt Op. 25           

22 Igły  G 20/ dł. 25 mm, wyposażone w 

zintegrowany dren. Zabezpieczone w 

zamkniętym opakowaniu, które 

chroniącym przed przypadkowym 

zakłuciem. Igły z portem bocznym lub 

bez. 

Szt. 5         

  

23 Aparat do przygotowywania i 

pobierania leków z butelek, fiolek typu 

Mini-Spike bez zastawki lub z zastawką 

zabezpieczającą lek przed wyciekiem, 

ze szczelną zatyczką zabezpieczającą 

łącznik, z filtrem bakteryjnym 0,45μm, 

sterylny, pakowany pojedynczo, 

jednorazowego użytku, standardowy 

kolec barwny kod produktu - zielony 

Szt. 350         

  

26 Kanka 18G bez kontroli ssania do 

drenu do ssaka medycznego 
Szt. 60         

  

27 Kaniula typu wenflon o rozmiarze G18 

(1,2x38 mm) x 100 szt  o przepływie 90 

ml/min wykonana z materiału FEP (z 

oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym), 

Zamawiający wymaga aby na opakowaniu 

kaniuli zawarta była informacja o rozmiarze 

kaniuli (średnica i długość w milimetrach), 

informacja o przepływie kaniuli w ml/min oraz 

informacja o zastosowanym materiale  

Op. 2         

  

28 Kaniula typu wenflon o rozmiarze G20 

(1,0x32 mm) x 100 szt  o przepływie 57 
Op. 25           
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ml/min (z oznaczeniem na opakowaniu 

jednostkowym), Zamawiający wymaga aby na 

opakowaniu kaniuli zawarta była informacja o 

rozmiarze kaniuli (średnica i długość w 

milimetrach), informacja o przepływie kaniuli w 

ml/min oraz informacja o zastosowanym 

materiale  

29 Kaniula typu wenflon o rozmiarze G22 

(0,8x25 mm) x 100 szt  o przepływie 33 

ml/min (z oznaczeniem na opakowaniu 

jednostkowym), Zamawiający wymaga aby na 

opakowaniu kaniuli zawarta była informacja o 

rozmiarze kaniuli (średnica i długość w 

milimetrach), informacja o przepływie kaniuli w 

ml/min oraz informacja o zastosowanym 

materiale. 

Op. 45         

  

30 Kaniula nosowa dla dorosłych bez filtra 

o dług. 60 cm 
Szt. 60         

  

31 Kateter do znieczulenia krtani jałowy, 

nietoksyczny, rozmiar 10F, długość 14 

cm 

Szt. 430         

  

34 Kranik trójdrożny niebieski Szt.  20           

35 Łącznik do drenu Szt. 10           

39 Maska ochronna z filtrem Hepa - 10 

szt. 
Op. 1         

  

43 Moździerz 50ml + pistel, metal Kpl. 3           

47 Papier do EKG 112 mm x 25 mb Szt. 20           

48 Papier do EKG 60 mm x 10 mb Szt. 230           

49 Papier do USG 110 mm x 20 mb Szt. 20           
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50 Papier do USG 110 mm x 18 mb Szt 5           

51 Papier termoczuły do spirometru 

112x25  
Szt. 25         

  

52 Pasta do aparatu BIPAP elektrodowa 

kontaktowa-klejąca EC2 tubka 100gr. 

A10szt 

Op. 1         

  

53 Pasta do aparatu BIPAP, do 

przygotowania skóry Nuprep, 

opakowanie 3 tubki po 114gr. 

Op. 2         

  

54 Pojemnik na zużyte igły i drobny sprzęt 

medyczny. Pojemnik płaski o 

pojemności 0,2 l, wykonany z tworzywa 

sztucznego PE+PP, posiadający atest 

PZH. Zaopatrzony w etykietę z 

międzynarodowym znakiem 

ostrzegawczym i instrukcją 

użytkowania 

Szt. 20         

  

55 Pojemnik 2000 ml na zużyte strzykawki Szt. 650           

56 Pojemnik 5000 ml na zużyty sprzęt 

medyczny 
Szt. 12         

  

57 Pojemnik 700-750 ml na zużyte igły z 

otworem umożliwiającym zdjęcie igły 

ze strzykawki, wykonane z materiału 

odpornego na przekłucia, nieprzemakalne, 

szczelnie zamykane, wlot zabezpieczony klapką 

na stałe zintegrowaną z pokrywką 

zabezpieczającą pojemnik (nie wisząca 

pokrywka) 

Szt. 100         
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58 Pojemnik-worek do dobowej zbiórki 

moczu z zaworem, poj. 2000 ml, 
Szt. 2500         

  

59 Pojemnik próbek śluzu 1 x uż. poj. 70-

75ml 
Szt. 400         

  

60 Przedłużacz do pomp infuzyjnych  

bursztynowy dł. 1500mm +/- 10mm 
Szt. 350         

  

62 Rurka intubacyjna z mankietem rozm. 

od 7 do 8 
Szt. 5         

  

63 Rurka tracheostomijna. Kompletny 

zestaw składa się z rurki zewnętrznej, 

łukowato wygiętej i stożkowo zbieżnej, 

zamocowanej w sposób trwały na 

kołnierzu,  rurki wewnętrznej z kółkiem 

ułatwiającym jej swobodne wyciąganie, 

kapturka zwykłego z płytką wewnątrz, 

przytrzymywaną pierścieniem i 

kapturka osłonowego. Koniec rurki 

zewnętrznej jest lekko wyoblony celem 

uniknięcia podrażnienia ścian tchawicy. 

Zestawy są pakowane w torebki 

foliowo-papierowe po jednej sztuce i 

sterylizowane tlenkiem etylenu (EO). 

Dostarczane w stanie jałowym. 

Szt. 5         

  

64 Przepływomierz do badań 

spirometrycznych Pink Flow do 

spirometru PDD-301/s 

(bezturbinowego) 

Szt. 10         

  

65 Przycinacz do tabletek Szt. 2           

66 Przyrząd "motylek" 0,5 - 0,8 x 19 mm, 

do iniekcji podskórnych x 50 szt. 
Op. 8         
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69 Rurka Guedel sterylna 0,1,3 Szt. 10       

70 Rurka tracheostomijna z 

uszczelniaczem i bez uszczelniacza o 

rozmiarach: 6, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 

Szt. 20     

  

72 Strzykawka 1x uż. 10 - 12ml x 100 szt Op. 140       

73 Strzykawka 1x uż. 100ml (Janeta), 

końcówka ścięta 
Szt. 1750     

  

74 Strzykawka 1x uż. 2 - 2,5ml x 100 szt Op. 180       

75 Strzykawka 1x uż. 20 - 23ml x 100 szt Op. 120       

76 Strzykawka 1x uż. 5 - 5,6 ml x 100 szt Op. 230       

77 Strzykawka enteralna 60 ml z 

systemem złącza ENFIT z gwintem 
Szt. 450     

  

78 Strzykawka 50ml do pomp infuzyjnych 

bursztynowa 
Szt. 280     

  

80 Szczoteczka do rurek 

tracheostomijnych mała 
Szt. 75     

  

81 Szczoteka cytologiczna do 

bronchoskopu 1T180 j x uż.  
Szt. 20     

  

82 Szczypce biopsyjne FB-35C 

wielokrotnego użytku do bronchoskopu 

typ 1T180 

Szt. 2     

  

84 Termometr elektroniczny, 

wodoszczelny, bez elementów 

szklanych, z sygnałem dźwiękowym i 

automatycznym wyłącznikiem. Zakres 

pomiaru: 32º C - 44º C (+/-2º C) , 

dokładność: +/- 0.2º C. Wyświetlacz 

Szt. 5     
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LCD, zasilanie: wymienna bateria. 

85 Torebka samoprzylepna do sterylizacji 

parą wodną 130 mm x 270 mm (+/- 

30mm). 

Szt. 400     

  

86 Torebka samoprzylepna do sterylizacji 

parą wodną 200 mm x 350 mm (+/- 

30mm) 

Szt. 650     

  

87 Torebka samoprzylepna do sterylizacji 

parą wodną 90 mm x 250 mm (+/- 

30mm). 

Szt. 200     

  

88 Ustnik do badań endoskopowych 1 x 

uż. (MAJ OLYMPUS) 
Szt. 250     

  

91 Worek kolostomijny otwarty, beżowy, 

otwór 15-70 lub 20–60 mm 
Szt. 30     

  

92 Worek kolostomijny zamknięty, z 

filtrem, beżowy, otwór 15-60 lub 20–60 

mm 

Szt. 30     

  

93 Wskaźnik biologiczny fiolkowy do 

sterylizacji parą wodną x 50 szt 
Op. 1     

  

94 Wskaźnik chemiczny do sterylizacji 

parą wodną x 250 szt 
Op. 4     

  

96 Zatyczka do cewnika (do zgłębników 

żołądkowych) 
Szt. 35     
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98 W skład zestawu do konikotomii 

wchodzą: rurka 4.0mm ze specjalnym 

uchwytem, skalpel o specjalnej 

konstrukcji, prowadnica, łącznik 15mm, 

cewnik do odsysania 10F. Opis: 

specjalnie zabezpieczony skalpel 

pozwalający na wykonanie 

prawidłowego nacięcia bez  ryzyka 

uszkodzenia tylnej ściany tchawicy, 

prowadnica ułatwiająca wprowadzenie 

rurki do tchawicy, rurka Blue Line z 

miękkiego PVC o średnicy wewnętrznej 

4.0 mm zapewniająca możliwość 

wentylacji i  stanowiąca dojście dla 

potrzeb odsysania wydzieliny z dróg 

oddechowych, tasiemka umożliwiająca 

pewne umocowanie rurki - 

wyposażonej w specjalne uchwyty - do 

szyi pacjenta, łącznik 15mm 

dopasowany do średnicy rurki 

umożliwiający połączenie ze 

standardowym respiratorem, cewnik do 

odsysania 10F o bardzo dobrym 

poślizgu zapewniający możliwość 

odessania wydzieliny natychmiast po 

założeniu rurki. 

Szt. 2     

  

99 Zgłębnik żołądkowy CH 16, 18 z 

zatyczką, minimalna długość 80 cm 
Szt. 650     

  

100 Zgłębniki nosowo-żołądkowe 

przeciwodleżynowy Wykonane są w 

100% z silikonu medycznego o 

najwyższej biokompatybilności; miękkie 

i elastyczne. W końcówkę zgłębnika  

Szt. 2     
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wtopione są 4 kulki ze stali nierdzewnej 

lub wyposażona w prowadnicę co 

ułatwia wprowadzenie go do żołądka i 

w razie potrzeby jest pomocne w 

ocenie położenia zgłębnika badaniem 

rentgenowskim. Posiadają linię BLUE 

LINE nieprzepuszczalną dla 

promieniowania rtg. Proksymalny otwór 

zgłębnika przecina w poprzek linie BLU 

LINE, ułatwiając lokalizację otworów 

badaniem rentgenowskim, jeśli jest to 

konieczne. Posiadają znaczni 

głębokości. Min. dł 80 cm. Zgłębnik 

nosowo-żołądkowy z zatyczką. 

Sterylizowane, podwójne opakowanie. 

W rozmiarach CH 14, CH 16, CH18 

101 
Żel do EKG 250 g Szt. 25     

  

102 
Żel do USG 500 g Szt. 20     

  

103 Lancety do testów alergologicznych o 

końcówce 0,9mm. Specjalna końcówka 

do delikatnego nakłucia skóry, Ze stali 

nierdzewnej, pakowane osobno w 

sterylne opakowania (sterylne 

opakowania jednostkowe), nadające 

się także do pobierania krwi, 

wyposażone w końcówkę do 

delikatnego nakłuwania skóry w 

ramach testu Prica. Opakowanie 200 

szt. 

Op. 1     
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104 Jednorazowy papierowy ustnik do 

spirometrii (spirometr Langtest Mobile)  

rozmiar: 30 mm. 

Szt. 1200     

  

105 Głowica pneumotachograficzna do 

spirometru Langtest Mobile wymiary: 

Średnica: 28 mm.,  Długość: 79 mm. 

Szt. 20     

  

106 Uniwersalny filtr antybakteryjny, 

pakowany pojedynczo, sterylny. 

Posiada standardowy wymiar 

końcówek, posiada filtr umożliwiający 

prawidłową wentylację, posiada port, 

co daje dodatkową podaż tlenu (do 

ssaka ASKIR) 

Op. 25     

  

107 Komplet rur do respiratora, jednorazowy 

obwód pasywny dla osoby dorosłej, bez 

skraplacza  przewód obwodu 22mm. 

Szt.  30     

  

108 Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek 

tracheostomijnych  
Szt. 50     

  

109 Łącznik martwa przestrzeń, 

karbowany, zespolony z łącznikiem 

kątowym podwójnie obrotowy z 

podwójnym portem. Łączy układ 

oddechowy z rurką tracheostomijną, 

jałowy, jednorazowego użytku – op. 25 

szt. 

Op. 6     

  

110 Łącznik przejściowy do maski 

twarzowej do wentylacji nieinwazyjnej  

22F-22F  

Szt. 80     
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111 Nebulizator – zestaw z ustnikiem i 

drenem 
Op. 35     

  

112 Łącznik tlenowy O2 do respiratorów 

(łącznik przejściowy 1 szt., łącznik 

martwa przestrzeń 25 szt.) 

Op. 20     

  

113 Kompaktowa maska twarzowa do 

wentylacji nieinwazyjnej. Wyposażona 

w sylikon, odporny na rozerwanie. 

Ramka elastyczna, wyściełana tkaniną.  

Rozmiary : S, M, M-dla kobiet, L. 

Szt. 5     

  

114 Kleszczyki MAGILL A 20 cm.( Średnie)  

A 24 (Duże) 
Szt. 4     

  

OGÓŁEM      

 
 
 
 
 
 
 
        ………………………….. dn. ……………………..       ……………………………………… 
          Miejscowość                   (podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2B do SIWZ 

FORMULARZ CENOWY 

Rękawice jednorazowego użytku  

CZĘŚĆ NR 2 

 

……………………………………… 

    pieczęć (nazwa) Wykonawcy 

 

 

LP Nazwa/Opis J.m. Ilość 

Cena 

jedn. 

Netto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 

Wartość 

brutto 
Nazwa produktu Producent 

1 

Rękawice nitrylowe do badań diagnostycznych, 

grubość na palcach 0,1 +/- 0,01 mm, 

mikroteksturowane z dodatkową teksturą na 

palcach, polimeryzowane wewnątrz, AQL  1,0, 

zgodne z normą EN 455 potwierdzona przez 

jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako 

wyrób medyczny klasy I i środek ochrony 

indywidualnej kategorii III z adekwatnym 

oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, 

EN 374 – cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 

420). Informacja o barierowości dla min. 2 

alkoholi stosowanych w dezynfekcji – etanolu i 

izopropanolu – na opakowaniu, badania na 

przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM 

F 1671. Rozmiary XS-L. Opakowanie 100 

sztuk. 

OPAK 4 000           

3 
Rękawice diagnostyczne lateksowe lekko 

pudrowane, AQL nie mniej niż 1,5. Pakowane 

po 100 szt. 
OPAK 500           
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4 

Rękawice diagnostyczne winylowe, 

bezpudrowe, powierzchnia gładka, AQL1,5 

(fabrycznie naniesiona informacja na 

opakowaniu), zgodność z normą EN 455. 

Rozmiary S-XL. Opakowanie 100 szt. 

OPAK 500           

OGÓŁEM      

 

Objaśnienie skrótu: OPAK = opakowanie 

 

 

 

 

…………………….. dnia: ………………..               …………………………………  

                 Miejscowość                    Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 2C do SIWZ 

FORMULARZ CENOWY  

Drobny sprzęt laboratoryjny 

CZĘŚĆ NR 3 

……………………………………… 

    pieczęć (nazwa) Wykonawcy 

 

LP Nazwa/Opis j.m. Ilość 
Cena j. 

netto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 
Wartość brutto 

Nazwa  

produktu 
Producent 

1 

Kuwety "Półmikro" poj. 4 ml do 

EPOLLA-20 a.100szt. 
op. 1        

  

2 

Pipetki Pasteura, jałowe, poj. 3 ml 

plastikowe a.500szt. 
op. 7        

  

3 

Probówki PS  sterylne okrągłodenne, z 

korkiem  5 ml, o wym. 12 x 86 mm 

a.200szt. 

op. 2        

  

4 

Probówki PS sterylne stożkowe lub 

okrągłodenne  10 ml z nakrętką 

(korkiem) o wym. 16 x 100 mm 

a.200szt. 

op. 3        

  

5 Probówki 4ml 13x75mm a.1000szt op. 1          

6 

Probówki Eppendorf 1,5ml bezbarwne, 

stożkowe, z korkiem, z podziałką 

a.500szt 

op. 26        

  

7 Probówki do wirowania osadu moczu 

PS, 12 cm3 z wgłębieniem na 0,5 ml 
 op. 26          
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osadu, z podziałką, bez korka a 100 

szt. 

8 

Korki z uchwytem do probówek do 

wirowania osadu moczu - (dotyczy poz. 

7) a.100szt. 

op. 2        

  

9 

Kamery  do ilościowej analizy 

elementów morfotycznych osadu 

moczu, 10 komorowe, z siatką typu 

Pentasquare  a.100szt 

op. 3        

  

10 

Końcówki do mikropipet, 1000 ul 

a.500szt. 
op. 12        

  

11 

Końcówki do mikropipet, 200ul 

a.1000szt. 
op. 5       

12 

Końcówki krótkie o obj. 5 ml 

kompatybilne z pipetami HTL, a.300szt. 
op. 4        

  

13 

Końcówki do mikropipet 200ul, białe, 

kompatybilne z pipetami HTL, 

a.1000szt. 

op. 6        

  

14 Bagietki plastikowe a.100szt. op. 1          

15 

Homogenizatory proste z kapturem, 

szlifowane, poj. 10 ml, śr. tłoka 15 mm 
szt. 3        

  

16 

Cylinder szklany 100 ml, z plastikową 

stopą 
szt. 2        

  

17 

Cylinder szklany 50 ml, z plastikową 

stopą 
szt.  1        

  

18 

Cylinder szklany 200 ml, z plastikową 

stopą 
szt. 2     
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19 

Cylinder szklany 25 ml, z plastikową 

stopą 
szt. 1     

  

20 

Cylinder szklany 500 ml, z plastikową 

stopą 
szt. 1     

  

21 

Cylinder szklany 1000 ml, z plastikową 

stopą 
szt. 1     

  

22 Zlewki szklane o pojemności 500 ml szt. 2       

24 

Pojemniki o poj. 120 ml jałowe 

(moczówki) 
szt.  50     

  

25 

Pojemniki o poj. 120 ml niejałowe 

(moczówki) 
szt.  500     

  

26 

Szkiełka podstawowe do mikroskopu  

nieszlifowane, jedna część matowa 

a.50szt. 

op. 90     

  

27 

Szkiełka podstawowe do mikroskopu x 

nieszlifowane, bez części matowej 

a.50szt. 

op. 2     

  

28 

Wymazówki transportowe z podłożem 

Amies  
szt.  350     

  

29 

Probówki Falkone, sterylne o poj. 50ml 

(30x115), stożkowe z podziałką co 5,0 

ml i zakrętką z PP a 100 szt. 

op. 60     

  

30 
Statyw do wymienionych w poz. 29 

probówek Falkone 
szt.  1     

  

31 
Probówka systemowa z tworzywa 

sztucznego  do oznaczania glukozy 2-3 

ml, etykieta na probówce w celu 

   op. 28     
  



ST/DZP/7/2018 

39 

 

identyfikacji pacjenta, a. 50 szt. 

32 

Probówka systemowa z tworzywa 

sztucznego  do analizy 

hematologicznej 2-3 ml, etykieta na 

probówce w celu identyfikacji pacjenta, 

a. 50 szt. 

  op. 65     

  

33 

Probówka systemowa z tworzywa 

sztucznego  do analizy 

hematologicznej 1,5-2 ml, etykieta na 

probówce w celu identyfikacji pacjenta, 

a.50szt. 

op. 30     

  

34 

Probówka systemowa z tworzywa 

sztucznego  do analizy 

hematologicznej 4,5-5,0 ml, etykieta na 

probówce w celu identyfikacji pacjenta, 

a. 50 szt. 

op. 4     

  

35 

Probówka systemowa z tworzywa 

sztucznego  do analizy 

pseudotrombocytopenii 2-3 ml, etykieta 

na probówce w celu identyfikacji 

pacjenta, a.50szt. 

op. 1     

  

36 

Probówka systemowa z tworzywa 

sztucznego  do analizy biochemicznej 

1-2 ml, etykieta na probówce w celu 

identyfikacji pacjenta, a.50szt. 

op. 4     

  

37 

Probówka systemowa z tworzywa 

sztucznego  do analizy biochemicznej 

2-3 ml, etykieta na probówce w celu 

identyfikacji pacjenta, a.50szt.  

op. 140     

  

38 Probówka systemowa z tworzywa op. 15       
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sztucznego  do analizy biochemicznej 

4,5 - 5 ml, etykieta na probówce w celu 

identyfikacji pacjenta, a.50szt. 

39 

Probówka systemowa z tworzywa 

sztucznego  do analizy 

koagulologicznej 2-3 ml,  etykieta na 

probówce w celu identyfikacji pacjenta 

a.50szt. 

  op. 20     

  

40 

Probówka systemowa z tworzywa 

sztucznego  do analizy OB.  3-4 ml, 

etykieta na probówce w celu 

identyfikacji pacjenta   a.50szt. 

op. 40     

  

41 

Igły systemowe :                                                                                                                                           

0,8 a 100  szt.                                                                             
op. 15     

  

42 

Igły systemowe :                                                                                                                                                                                                                         

0,9 a 100  szt.  
op. 60     

  

43 

Łącznik z łopatką do rozmazów krwi 

obwodowej (gotowy do użycia) 
szt. 50     

  

44 

Probówki do mikrometody na surowicę 

200 ul, a.100szt. 
op. 1     

  

45 

Probówki do mikrometody na 

morfologię 200 ul, a.100szt. 
op. 1     

  

46 

Fuksyna karbolowa met. Z-N, na 

gorąco, a.1litr 
szt. 15     

  

47 

Błękit metylenowy met. Z-N  na gorąco, 

a.1 litr 
szt. 12     

  

48 

Odczynnik Ebnera met. Z-N na gorąco, 

a.1 litr 
szt. 30     
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49 

Probówki bakteriologiczne szklane, 

kalibrowane pod korki plastikowe o 

wymiarach 160x16mm ze szkła 

borokrzemowego. 

szt. 500     

  

50 

Podłoże transportowe do posiewu 

moczu typu Uricult  
szt.  20     

  

51 

Pipeta automatyczna o stałej 

pojemności - unikalny system 

uszczelniania i zrzucania końcówek, 

mechanizm redukujący siły 

pipetowania, autoklawowalność, 

system rekalibracji , trzony PVDF o 

dużej wytrzymałości 

szt. 3     

  

Ogółem:         

Warunki graniczne: 
a. Wymagany jest długi termin ważności  materiałów oraz odczynników. Minimalny okres przydatności 1 rok od daty dostawy. 
b. Zapewnienie pobierania krwi metodą aspiracji jak i podciśnienia - dot. poz. 31-39 
c. Wymaga się obecności w probówkach odpowiednich odczynników w zależności od przeznaczenia próbki do grupy badań - dot. poz. 31-39 oraz 44-45.    
d. Probówki wystandaryzowane, zapewniające pobranie krwi zawsze do pożądanej objętości -  dot. poz. 31-39 
e. Wymagane jest całkowite zabezpieczenie personelu przed potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym w trakcie pobierania krwi do kilku probówek. 

 

 

 

 

…………………….. dnia: ………………..               …………………………………  

     Miejscowość                     Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 2D do SIWZ 

FORMULARZ CENOWY 

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku do aparatu RKZ typ RAPIDLAB 248  

CZĘŚĆ NR 4 

……………………………………… 

    pieczęć (nazwa) Wykonawcy 

LP Nazwa/Opis J.m. Ilość 

Cena 

jedn. 

Netto 

Wartość 

netto 
VAT 

Wartość 

brutto 

Nazwa 

produktu 
Producent 

1 Kapilary do pobierania krwi na 

gazometrię 100µl, a.100szt.       Kod 

478600 

OPAK 17 

        

2 Papier do drukarki , kod 673252 SZT 10        

3 Zestaw buforów 6,8/7,3 a. 4szt, kod 

473496 

OPAK 4 
      

4 Zestaw do płukania Wash 450ml, kod 

473497, a. 4szt. 

OPAK 3 
      

5 Zestaw rurek, pomp, próbek i 

odczynników, kod 673358 

SZT 1 
       

6 Certain Plus QC materiał, Poziom 1, 

a.30amp x 2,5 ml., kod 478941 

OPAK 2 
       

7 Certain Plus QC materiał, Poziom 2, 

a.30amp x 2,5 ml., kod 478942 

 

OPAK 2 
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8 Certain Plus QC materiał, Poziom 3, 

a.30amp x 2,5 ml., kod 478943 

OPAK 2   

 
     

9 Element wewnętrzny elektrody 

referencyjnej 

SZT 1 
       

10 Elektroda pH SZT 1       

11 Roztwór do napełniania czujnika pH, 

a. 3szt plus uszczelka kołowa "Oring", 

kod 478533. 

OPAK 1 

      

12 Roztwór do napełniania czujnika 

referencyjnego, a. 3szt plus uszczelka 

kołowa "O ring", kod 478822. 

OPAK 1 

      

OGÓŁEM      

 

Warunki graniczne: 
Wymagany jest długi termin ważności odczynników i materiałów – minimum  1 rok 
 
 
 
 
 
 
 
…………………….. dnia: ………………..                 …………………………………  

     Miejscowość                              Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 2E do SIWZ 

(pakiet wydzielony po zmianie SIWZ z dnia 30.07.2018) 

FORMULARZ CENOWY 

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku  

CZĘŚĆ NR 5 

……………………………………… 

    pieczęć (nazwa) Wykonawcy 
 

LP Nazwa/Opis/parametry techniczne J.m. Ilość 
Cena jedn. 

netto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 

Wartość 

brutto 

Nazwa  

produktu 
Producent 

2 Basen plastikowy z pokrywą Szt. 4           

3 Basen z celulozy Szt. 750           

13 Fartuch higieniczny z włókniny 1x uż. Szt. 1800           

24 Kaczka tradycyjna z celulozy 1x uż. x 

100 szt 
Op. 8         

  

25 Kaczka z tworzywa męska, z 

uchwytem i szczelną pokrywką 
Szt. 2         

  

32 Kieliszki plastikowe do leków x 75 szt Op. 800           

33 Koreczek do kaniuli typu venflon, 

jałowy 
Szt. 1000         

  

36 Szpatułka drewniana jałowa x 100 szt Op. 9           

37 Szpatułka drewniana op. x 100 szt Op. 2           
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38 Maska ochronna z włókniny, 

dwuwarstwowa lub trzywarstwowa, 1x 

uż. x 50 szt 

Op. 60         

  

40 Maska tlenowa z nebulizatorem Szt. 1350           

41 Maseczka do sztucznego oddychania 

metodą usta-usta z plastikowym 

ustnikiem. Wyposażone w filtr i 

zastawkę kierunkową, co zmniejsza 

ryzyko zakażenia krzyżowego podczas 

prowadzenia resuscytacji krążeniowo-

oddechowej, chroni go przed 

bezpośrednim kontaktem z 

wydzielinami poszkodowanego 

zmniejszając tym samym ryzyko 

zakażenia. Ustnik posiada 

ergonomiczny, ułatwiający użycie, 

kształt - wydłużony ustnik umożliwia 

pewny chwyt maseczki ustami i 

łatwiejszą resuscytację. Ustnik 

wyposażony w mechaniczny zawór 

zwrotny - zabezpiecza przed 

kontaktem z wydzielinami 

poszkodowanego. Maseczka 

umieszczona jest w zamykanej 

plastikowej torebce 

Szt. 15         

  

42 Miska nerkowata z tworzywa Szt. 1           

44 Nerkówka j.u. z celulozy Szt. 400           

45 Opaska identyfikacyjna dla dzieci i 

dorosłych x100szt 
Op. 20         

  

46 Ostrza chirurgiczne jednorazowego Op. 10           
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użytku z trzonkiem x 10 

61 Prześcieradło z fizeliny ju wym. 

210x130cm +/- 10cm op.10 szt 
Op. 8         

  

71 Staza zatrzaskowa Szt. 12       

79 Szczoteczka cytologiczna, 

ginekologiczna, 1 x uż., jałowa (płaska 

typu miotełka) 

Szt. 550     

  

83 Śliniak dentystyczny ju. x 50 szt. Op. 6       

89 Utrwalacz do preparatów 

cytologicznych w aerosolu, poj. 200 ml 
Szt. 2     

  

90 Wieszak do pojemnika do zbierania 

moczu, podwójny 
Szt. 40     

  

95 Wziernik ginekologiczny Kallmorgena 

1x uż., jałowy, rozmiar średni, (mogą 

być powszechnie stosowane wzierniki 

ginekologiczne jednorazowego użytku typ 

Cusco) 

Szt. 700     

  

97 Zestaw do lewatywy 1-uż, wyposażony w 

kankę z ogranicznikiem głębokości 
Szt. 20     

  

OGÓŁEM      

 

 
 
 
…………………….. dnia: ………………..                 …………………………………  

     Miejscowość                              Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 2F do SIWZ 

(pakiet wydzielony po zmianie SIWZ z dnia 30.07.2018) 

FORMULARZ CENOWY - Sprzęt medyczny jednorazowego użytku (pakiet wydzielony) CZĘŚĆ NR 6 

……………………………………… 

    pieczęć (nazwa) Wykonawcy 
 

LP Nazwa/Opis/parametry techniczne J.m. Ilość 
Cena jedn. 

netto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 

Wartość 

brutto 

Nazwa  

produktu 
Producent 

1 Aparat do transfuzji krwi Szt. 25           

67 Przyrząd do infuzji z regulatorem, 

(może być z precyzyjnym regulatorem 

przepływu w postaci tarczy (możliwość 

obsługi 1 ręką) w zakresie od 0 do 

minimum 300 ml/h, posiadającym 

bezlateksowy port do dodatkowej 

iniekcji) 

Szt. 5     

  

68 Przyrząd do przetaczania płynów 

infuzyjnych 
Szt. 23000     

  

115 Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 

cm 
Op. 25     

  

OGÓŁEM      

 
 
 
 
 
…………………….. dnia: ………………..                 …………………………………  

      Miejscowość                              Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 2G do SIWZ 

(pakiet wydzielony po zmianie SIWZ z dnia 30.07.2018) 

FORMULARZ CENOWY 

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku (igła, nakłuwacz) 

CZĘŚĆ NR 7 

……………………………………… 

    pieczęć (nazwa) Wykonawcy 
 

LP Nazwa/Opis/parametry techniczne J.m. Ilość 
Cena jedn. 

netto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 

Wartość 

brutto 

Nazwa  

produktu 
Producent 

21 Igła do pena G30x8 x 100 szt Op. 5           

23 

Nakłuwacze jednorazowe do krwi 

włośniczkowej, igła 21G, głębokość 

nakłucia 2,4 mm a.200szt. 

op.  70     

  

OGÓŁEM      

 

 
 
 
 
 
 
…………………….. dnia: ………………..                 …………………………………  

      Miejscowość                             Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 2H do SIWZ 

FORMULARZ CENOWY 

Rękawice lateksowe 

CZĘŚĆ NR 8 

……………………………………… 

    pieczęć (nazwa) Wykonawcy 

LP Nazwa/Opis J.m. Ilość 

Cena 

jedn. 

Netto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 

Wartość 

brutto 
Nazwa produktu Producent 

2 

Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane, 

powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, 

AQL 1,0 sterylizowane radiacyjnie, 

anatomiczne, poziom protein < 30 ug/g 

rękawicy (badanie niezależne) mankiet 

rolowany, długość 260-280 mm w zależności 

od rozmiaru. Rozmiar 7,5. 

PARA 800       

OGÓŁEM      

 

 

 

 

 

 

…………………….. dnia: ………………..               …………………………………  

           Miejscowość                     Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 

ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów  

Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie  

36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5 

 

WYKONAWCA: 

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

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

 (nazwa, adres) 

OŚWIADCZENIE  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn. Dostawa sprzętu 

medycznego jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego  Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie oświadczam, co następuje: 

 

W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach 

następującego podmiotu: 

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

 w następującym zakresie:  

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

 

W ZAKRESIE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 
ustawy, a także art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. ………… ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 

24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub ust. 5 pkt 1 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
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Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, na którego zasoby powołuję się w 

niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………………………………………… 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

..................................... dnia.......................... r.           ............................................................... 
          (miejscowość)                                                                                                                                    (podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 

ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów  

Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie  

36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5 

 

WYKONAWCA: 

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

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

 (nazwa, adres) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: Dostawa sprzętu 
medycznego jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego  Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, uwzględniając informację, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. oświadczam, że: 
1. z żadnym z wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu nie należę do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 
1. z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu należę do 

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) 
Lista wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa, adres) 

Jednocześnie przedkładam następujące dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Składając oświadczenie należy wybrać właściwy wariant pkt 1. 

2. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i 
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzania zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

..................................... dnia.......................... r.     ............................................................... 
          (miejscowość)                                                                                                                          (podpis Wykonawcy) 

  

https://sip.lex.pl/#/dokument/17337528
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Załącznik nr 5  

Wzo r umowy 

UMOWA Nr ...... 

 

Zawarta w dniu ................... w Górnie pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” w 

Górnie, 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5,  woj. podkarpackie, zwanym dalej w treści 

umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: 

Dyrektor zakładu - mgr inż. Elżbietę Burzyńską, 

Zwanym dalej Zamawiającym  

a: 

……………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu 

nieograniczonym nr……., ogłoszonym w BZP Nr ………………………… w dniu …………….., na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), dotyczącego zadania pn.: „Dostawa 

sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie” została zawarta umowa 

następującej treści: 

§ 1. 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu przedmiotu umowy:  

1) Sprzęt medyczny jednorazowego użytku - zwana dalej częścią nr 1  

2) Rękawice jednorazowego użytku - zwana dalej częścią nr 2 

3) Drobny sprzęt laboratoryjny - zwana dalej częścią nr 3 

4) Sprzęt medyczny jednorazowego użytku do aparatu RKZ typ RAPIDLAB 248 - zwana 

dalej częścią nr 4 

5) Sprzęt medyczny jednorazowego użytku - zwana dalej częścią nr 5 

6) Sprzęt medyczny jednorazowego użytku - zwana dalej częścią nr 6 

7) igła, nakłuwacz - zwana dalej częścią nr 7 

8) rękawice lateksowe - zwana dalej częścią nr 8 
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- w ilościach, rodzajach i asortymencie określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej 

umowy - formularz asortymentowo - cenowy, stanowiącym integralną część tej umowy, 

a zwanym w dalszej części umowy towarem. 

(Powyższa treść ust.1 dotyczy przypadku gdy wykonawca realizował będzie wszystkie części zamówienia. W innym 

przypadku treść ust.1 zostanie odpowiednio zmodyfikowana). 

§ 2. 

1. Strony określają wartość umowy na kwotę:  

Cena netto …………….…zł (słownie:………………..……………………………………………..………zł) 

podatek VAT ………….…zł (słownie:…….…………..……………………………………………….……zł) 

Cena brutto:…………….…zł (słownie………………………………………………………………………zł) 

zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę. 

2. Ceny jednostkowe wykazane w formularzu asortymentowo - cenowym (Załącznik Nr 

1) obejmują wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostawą towaru do 

magazynu Zamawiającego. 

3. Cena oferty podana przez wykonawcę ustalana jest na cały okres obowiązywania 

umowy i nie podlega zmianom z zastrzeżeniem § 9 ust. 1. 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru określonego w Załączniku Nr 1 

do niniejszej umowy 1 raz w miesiącu. 

2. Towar dostarczany będzie transportem Wykonawcy, przy czym odbiór ilościowy 

towaru odbywać się będzie w magazynie Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru w terminie …………… 1) dni 

roboczych liczony od dnia złożenia przez zamawiającego zamówienia stosownie do 

swych potrzeb. 

4. Przy każdej dostawie Wykonawca obowiązany jest dołączyć świadectwo ważności i 

przydatności dostarczonego towaru, przy czym okres ważności i przydatności nie może 

wynosić mniej niż: 

a) 6 miesięcy (dot. części nr 1,2,5,6,7,8) 

b) 1 rok (dot. części nr 3 i 4) 

- od dnia dostawy do Zamawiającego. 

§ 4. 

1. Wykonawca dostarczy towar fabrycznie nowy, oznakowany znakiem CE, objęty 

odpowiednimi atestami oraz spełniające wymogi norm jakościowych i technologii 

produkcji określonych w Polskich Normach. 

2. Wykonawca przy dostawie dostarczy Zamawiającemu odpowiednie dokumenty 

potwierdzające prawidłową jakość dostarczanego towaru tj. aktualne certyfikaty, atesty 

i świadectwa jakości. 
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3. Na wyroby objęte dostawami Wykonawca udziela gwarancji przewidzianej 

odpowiednimi przepisami. W razie dostarczenia wyrobów z wadami jakościowymi 

Wykonawca zobowiązuje się odwrotnie wymienić je na wolne od wad w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego oraz pokryć spowodowane tym straty, wykazane 

przez Zamawiającego. 

4. Jeżeli w toku wykonywania umowy zostanie stwierdzone, że wyroby nie odpowiadają 

wymaganej jakości, Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę, który będzie 

obowiązany niezwłocznie dostosować jakość wyrobów do żądanej. W przypadku 

powtarzających się nie odpowiadających jakościowo dostaw wyrobów i bezskutecznego 

upływu wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy. 

5. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę w sposób zgodny z umową, 

w tym niedostarczenia towaru w ustalonym terminie, Zamawiającemu przysługuje 

prawo rozwiązania umowy z terminem natychmiastowym. 

6. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne należne Zamawiającemu, 

które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  

- za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień opóźnienia, 

- za opóźnienie w usunięciu stwierdzonych wad i niezgodności z przedmiotem umowy w 

wysokości 0,5% ceny umowy brutto za każdy dzień liczony od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad do dnia przekazania przez wykonawcę towaru wolnego od wad i 

niezgodności z przedmiotem umowy, 

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 

 

Uwaga: poniższe zapisy ust. 8 – 12 niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie części 

nr 3 – drobny sprzęt laboratoryjny 

a. Wymagany jest długi termin ważności  materiałów oraz odczynników. Minimalny okres 

przydatności 1 rok od daty dostawy. 

b. Zapewnienie pobierania krwi metodą aspiracji jak i podciśnienia - dot. poz. 31-39 

c. Wymaga się obecności w probówkach odpowiednich odczynników w zależności od 

przeznaczenia próbki do grupy badań - dot. poz. 31-39 oraz 44-45.    

d. Probówki wystandaryzowane, zapewniające pobranie krwi zawsze do pożądanej 

objętości -  dot. poz. 31-39. 

e. Wymagane jest całkowite zabezpieczenie personelu przed potencjalnie zakaźnym 

materiałem biologicznym w trakcie pobierania krwi do kilku probówek. 
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§ 5. 

1. Rozliczenie za dostarczenie przedmiotu umowy następować będzie fakturą VAT po 

odbiorze przedmiotu umowy.  

2. Fakturę należy wystawić na: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno; 

NIP: 814-00-02-902, Regon 000291747. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dostarczony towar w terminie …………… 2) 

dni licząc od daty dostarczenia towaru i faktury Zamawiającemu. 

§ 6. 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia objętego niniejszą umową 

podwykonawcy. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części lub całości umowy 

przy pomocy podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem 

nieważności 

2. Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy tj.: 

…………………………………………………................................... (nazwa, siedziba, adres 

podwykonawcy, NIP, REGON, CEIDG, KRS) następującą część zamówienia: 

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

3. Podwykonawca dostarczy Zamawiającemu towar dotyczący wyżej wymienionej części 

zamówienia wg cen określonych w załączniku do umowy, sporządzonym na podstawie 

formularza cenowego na daną część zamówienia, stanowiącym integralną część 

niniejszej umowy.  

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność prawną i 

finansową za realizację części zamówienia wykonywaną przez podwykonawcę. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne.  

5. Zamawiający nie dopuszcza dalszego zlecania realizacji części zadania przez 

podwykonawcę.  

6. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.  

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za część zamówienia 

wykonaną przez podwykonawcę. Wykonawca zobowiązany będzie w pierwszej 

kolejności opłacić należność dla podwykonawcy za wykonane przez niego zamówienie, 

na potwierdzenie czego - na żądanie Zamawiającego - doręczy Zamawiającemu 

dokumenty (np. potwierdzenie przelewu, pisemne oświadczenie podwykonawcy) 

potwierdzające uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych zobowiązań 

finansowych względem podwykonawcy związanych z realizacją przedmiotu niniejszej 

Umowy. W przeciwnym razie Zamawiający może powstrzymać się z płatnością faktury 

dla Wykonawcy za wykonane zamówienie objęte niniejszą Umową, do czasu 

wyjaśnienia powyższej okoliczności. 

§ 7. 
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1. Strony zgodnie ustalają, że umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 12 miesięcy. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość realizacji zamówienia w zakresie mniejszym niż 

przewidziany w niniejszej umowie, jednakże nie mniejszym niż 95% jej wartości. 

§ 8. 

Poza przypadkami wymienionymi w umowie oraz w kodeksie cywilnym Zamawiający 

zastrzega sobie prawo i możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia 

okoliczności wymienionych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

§ 9. 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w 
zakresie: 
a) zmian korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności obniżenia ceny 

przedmiotu zamówienia  przez Wykonawcę, 
b) W przypadku gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi ustawowa zmiana stawki 

podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem umowy, strony mogą dokonać 
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego brutto, 

2. Spory wynikające na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu 
właściwego rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

otrzymuje Wykonawca, a dwa pozostają u Zamawiającego. 
 

Zamawiający            Wykonawca 

 
 
…………………………………………    ………………………………………… 
 
 
 
 
 
1-2) zgodnie z ofertą. 
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Załącznik nr 6 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016 r.). 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Samodzielny Publiczny 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, ul. 

Rzeszowska 5, 36-051 Górno, woj. podkarpackie, NIP: 814-00-02-902, tel. (017) 

77-28-895, 77-28-896, 77-28-933, fax (017) 77-28-968; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zespole 

Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, ul. 

Rzeszowska 5, 36-051 Górno, jest Pan Jakub Stec, tel. 17/77 15 300 w. 370, e-

mail: iod@gorno.eu 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

pn.: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II 

w Górnie prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 

96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 

Pzp, przez okres trwania postępowania, realizacji umowy i archiwizacji; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
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- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych* ; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO** ; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

* Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 

jego załączników. 

** Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw. 


