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Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz
przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego

(BZP 38.382-24.17)

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
Adres: Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Numer telefonu: (032) 47 84 500
Numer faksu: (032) 47 84 506
Adres e-mail: szpital@wss2.pl
Strona internetowa: www.wss2.pl
2. TRYB UDZIENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej
„ustawą PZP”.
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
2.3. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy podstawowego i pomocniczego sprzętu
medycznego (BZP.38.382-24.17) dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz
asortymentowo - cenowy). Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia standardy
odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz uwzględnił w
opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy PZP.
3.3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
3.4. Przedmiot zamówienia został podzielony na 36 pakietów (części), tj.:
- Pakiet 1 –Elektrody EKG
- Pakiet 2 – Elektrody grzybkowe
- Pakiet 3 – Filtr infuzyjny
- Pakiet 4 – Igły do pobierania leków, zawory dostępu żylnego, korki do kaniul i kapturki
ochronne
- Pakiet 5 – Igły do punkcji, biopsji, aspiracji szpiku kostnego oraz trepanobiopsji
- Pakiet 6 – Igły iniekcyjne
- Pakiet 7 – Kaniule I
- Pakiet 8 – Kaniule II
- Pakiet 9 – Komory inhalacyjne
- Pakiet 10 – Kraniki trójdrożne
- Pakiet 11 – Maszynki do golenia
- Pakiet 12 – Okulary do fototerapii dla noworodków
- Pakiet 13 – Okulary do lampy, okulary do lasera, gogle, półmaska ochronna
- Pakiet 14 – Opaski identyfikacyjne dla noworodków
- Pakiet 15 – Opaski identyfikacyjne dla zmarłych
- Pakiet 16 – Ostrza chirurgiczne
- Pakiet 17 – Ostrza do dermatomu
- Pakiet 18 – Ostrze kompatybilne z piłą elektryczną producenta B/BRAUN AESCULAP do
ściągania gipsu normalnego
- Pakiet 19 – Papiery do EKG, USG i KTG, elektrody typu, elektrody, żele do USG i EEG
- Pakiet 20 – Pojemniki medyczne, osłonki na głowicę USG i UKG, stazy, szpatułki i kieliszki

- Pakiet 21 – Przedłużacze do pomp infuzyjnych
- Pakiet 22 – Przyrządy do przetaczania
- Pakiet 23 – Utensylia apteczne
- Pakiet 24 – Stetoskop dla dorosłych
- Pakiet 25 – Stetoskop dla dzieci
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- Pakiet 26 – Stetoskop neonatologiczny
- Pakiet 27 – Strzykawki I
- Pakiet 28 – Strzykawki II
- Pakiet 29 – Szyny aluminiowe
- Pakiet 30 – Woreczki do pobierania moczu, baseny, kaczki, miski nerkowate, szczotki
chirurgiczne
- Pakiet 31 – Wzierniki ginekologiczne
- Pakiet 32 – Zaciskacze do pępowiny i rozcinacze do zacisków do pępowiny, zestawy do
lewatywy
- Pakiet 33 – Żele do EKG i USG
- Pakiet 34 – Folia termiczna
- Pakiet 35 – Ostrza do strzygarek
- Pakiet 36 – Opaski uciskowe
3.5. Warunki, jakim muszą odpowiadać dostawy:
a) wyroby muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami;
b) wyroby muszą mieć umieszczony znak CE, nr serii oraz termin ważności na
opakowaniu handlowym i jeżeli to możliwe na wyrobie lub opakowaniu
gwarantującym jego sterylność (jeżeli dotyczy) w sposób widoczny, czytelny i
nieusuwalny
c) okres ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od momentu ich dostarczenia do
Zamawiającego.
d) dostawy wraz z wniesieniem i rozładunkiem przedmiotu umowy odbywać się będą na
koszt i ryzyko Wykonawcy loco magazyn Zamawiającego w opakowaniach
zabezpieczających jakość dostarczanego przedmiotu umowy i odpowiadających
warunkom transportu, odbioru i przechowywania.
e) dostarczany przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową,
sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne
do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika
3.6. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
33190000-8 – Różne urządzenia i produkty medyczne
33141310-6 – Strzykawki
33194000-6 – Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
33141320-9 – Igły medyczne
33141323-0 – Igły do biopsji
33141220-8 – Kaniula
18142000-6 – Okulary ochronne
33735000-1 – Gogle
3.7. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie
produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie producentów produktów i ich nazw
handlowych lub numerów katalogowych.
3.8. UWAGA: W Formularzu asortymentowo - cenowym w kolumnie „Producent i nazwa
handlowa, Producent i nr katalogowy” - w przypadku, gdy numer katalogowy nie jest
stosowany należy podać symbol, bądź skrót pozwalający na jednoznaczną identyfikację
danego produktu, który mógłby być stosowany do zamówień w przypadku zawarcia umowy
z wybranym Wykonawcą.
3.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej ilości/wartości umowy
bez konsekwencji finansowych.
3.10. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.
3.11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach ustalonego
pakietu na poszczególne pozycje.
3.12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.13. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.
3.14. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 i 7.
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4.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
- od 11.09.2017 r do 10.09.2018 r., lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości
wynikających z Formularza asortymentowo – cenowego stanowiącego Załącznik Nr 1.

5.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z
POSTĘPOWNIA
5.1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust
1b ustawy PZP.
5.2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na postawie art. 24 ust 1 ustawy PZP.
5.3. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw do wykluczenia;
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazana za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art.181-188, art.. 189a, art. 218-221, art.. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny (DZ. U.
poz 553, z poen. Zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnai 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(DZ. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 199 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o których mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo o którym mowa w rozdziale 5.3. ppkt 2),
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłatą lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub
nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania u dzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu;
9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002
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r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 18744 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) Wykonawców, którzy należąc 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,
1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.4. Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) W przypadkach, o których mowa w pkt 5.3.2) lit. a)-c) i 5.3.3) SIWZ, gdy osoba o której
mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 5.3.2) lit a)-c)
SIWZ, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny
okres wykluczenia;
2) W przypadkach o których mowa:
a) W pkt 5.3.2) lit d) i 5.3.3) SIWZ, gdy osoba, o której w tych przepisach, została skazana za
przestępstwo wymienione w pkt 5.3.2) lit d) SIWZ,
b) W pkt 5.3.4) SIWZ,
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) W przypadkach o których mowa w pkt 5.3.7) i 5.3.9) SIWZ jeżeli nie upłynęły 3 lata od
dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) W przypadku, o którym mowa w pkt 5.3.10) SIWZ, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zmówienie publiczne;
5) W przypadku, o którym mowa w pkt 5.3.11) SIWZ, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
5.5. Wykonawca który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13) i 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 wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku
okres obowiązywanie tego zakazu.
5.6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione
na podstawie pkt 5.5 SIWZ.
5.7. W przypadkach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19) ustawy PZP, przed wykluczeniem
Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
5.8. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
6.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU
ORAZ
BRAK
PODSTAW
WYKLUCZENIA
6.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
a) Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ (Oświadczenie
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własne Wykonawcy). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie o którym mowa w pkt. 6.1. lit. a) niniejszej SIWZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.
6.2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego,
złoży następujące oświadczenia i dokumenty:
a) W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
Zamawiającego:
- prospekty, katalogi producenta, ulotki w języku polskim dotyczące wszystkich
zaoferowanych pozycji w pakiecie (należy opisać nr pakietu i pozycji) – potwierdzające
wymagane przez Zamawiającego parametry. Jednocześnie należy podać numer strony
materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć
(np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie
wymaganego parametru.
b) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
- Odpis 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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
w terminie 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego.
6.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych zakresie ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy zakresie dnia 17 lutego 2005 r.
zakresie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z
2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
6.5. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może
zadać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z
2016 r., poz. 1126).
6.6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt. 6.1. niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
6.7. Forma składanych dokumentów:
a) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu wskazanym w pkt. 6.5 niniejszej
SIWZ, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp oraz dotyczące
Podwykonawców składane są w oryginale.
b) Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których
mowa w ppkt. a) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
c) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, lub Podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
d) Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być
potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie.
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e) Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
f) Wymogi w zakresie formy składanych dokumentów dotyczą również dokumentów
uzupełnianych w myśl art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp.
g) Złożone dokumenty w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez odpowiedni
podmiot za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.
7. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
7.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
7.2. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca wraz ze złożeniem
oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
7.3. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 7.1., składa z osobna każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
8.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu
zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą
oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także
informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
2) Oświadczenie wymienione w pkt. 6.1. lit. a) niniejszej SIWZ tj.: załącznik nr 3 do SIWZ –
dotyczące Wykonawcy oraz innych podmiotów, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub
sytuacji określonych w art. 22a Ustawy Pzp.
3) Wypełniony Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ,
stanowiący wartości realizacji zadania.
4) Pełnomocnictwo – zgodnie z pkt. 8.3. niniejszej SIWZ.
8.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty,
tj. zgodnie z wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego, umową spółki cywilnej, a w
przypadku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z uwzględnieniem art. 230 kodeksu
spółek handlowych.
8.3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
8.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych
przez danego Wykonawcę.
8.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
8.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8.8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała
oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
8.9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
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8.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w
następujący sposób:
Oferta na: „Dostawy podstawowego i pomocniczego sprzętu medycznego” (BZP.38.382-24.17)
Pakiet nr……..
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 30.06.2017 r. godz. 10:30”
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
8.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP 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.
8.12. 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.
8.13. 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.
8.14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w
trybie art. 90 ustawy PZP, 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.
8.15. 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 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.
8.16. 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.
8.17. 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
wszczęcia postępowania.
8.18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i
obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy, zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed
terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale 8. niniejszej SIWZ. Przepisy
ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów
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projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
9. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
9.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
Uwaga: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców.
9.2. W przypadku, gdy upoważnienie wynika wprost z treści umowy, umowę można dołączyć
do oferty.
9.3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie
odpowiedzialność za realizację zamówienia.
10. PODWYKONAWCY
10.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części
zamówienia przez Wykonawcę.
10.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takich
okolicznościach Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę:
a) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom,
b) firm Podwykonawców.
10.3. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasobach
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2
Ustawy Pzp).
10.4. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
11.1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu
ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 2 do SIWZ łącznej ceny
ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia w podziale na zadania, o których
mowa w rozdziale III niniejszej SIWZ.
11.2. Wartość brutto oferty należy obliczyć zgodnie z Formularzem asortymentowo - cenowym
(Załącznik nr 1 do SIWZ).
11.3. W Formularzu asortymentowo - cenowym Wykonawca zobowiązany jest do:
- podania pozycji asortymentowej wchodzącej w skład pakietu (w odpowiednim wierszu
tabeli);
- podania ceny jednostkowej netto wraz z ilościami danej pozycji;
- wyliczenia i podania wartości netto uwzględniającej odpowiednio liczbę opakowań,
sztuk;
- podania obowiązującej stawki podatku VAT [%] - dla danej pozycji w pakiecie;
- wyliczenia i podania wartości brutto w danej pozycji (wierszu tabeli) poprzez doliczenie
wartości podatku VAT do wartości netto;
- wyliczenia i podania cen netto i brutto oferty poprzez zsumowanie wartości netto i brutto
danej pozycji (wiersza) tabeli i umieszczenie sumy w pozycji „Razem”.
11.4. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy
określonym w niniejszej SIWZ.
11.5. 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).
11.6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
11.7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
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i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować
zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) przedmiotu umowy, których dostawa
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
11.8. Ponadto zgodnie z art. 93 ust. 1 c ustawy Pzp w przypadku, o którym mowa w art. 93 ust. 1
pkt. 4 ww. ustawy, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższa ceną dolicza się podatek
od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z
przepisami.
12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
11.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zgodnie z następującym kryterium:
„Łączna cena ofertowa brutto” – C
11.2. Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium

Waga
[%]

Liczba
punktów

Łączna cena ofertowa
brutto
RAZEM

100%

100

100%

100

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

Sposób oceny wg wzoru
Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x 100pkt
Cena badanej oferty

Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na
podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i
przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny
ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4
ustawy PZP).
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
12.1. 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 PZP).
12.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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.
12.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje
utraty wadium.
12.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
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wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
13. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
13.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub drogą
elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów
wymienionych w pkt. 6.1. niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku
wezwania o którym mowa e art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp) dl których Prawodawca
przewidział wyłącznie formę pisemną.
13.2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w SIWZ.
13.3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres podane w rozdz. 1. niniejszego
SIWZ.
13.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: zp@wss2.pl, a faksem
na nr (032) 47 84 549.
13.5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą
faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.
13.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
13.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert (tj. 26.06.2017r.),
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po
upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono
SIWZ.
13.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w rozdz. 13 pkt. 13.7. niniejszej SIWZ.
13.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
13.10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
13.11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Magdalena Kozak - Kierownik Zamówień Publicznych
Tel.: (032) 47 84 561
Sylwia Rychter – Referent d/s Zamówień Publicznych
Tel.: (032) 47 84 548
13.12. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na
jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do
porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ.
Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim,
w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
15. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
15.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr
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A1, na I piętrze, do dnia 30.06.2017r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem
przedstawionym w rozdziale 8 SIWZ.
15.2. 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.
15.3. Oferta złożona po terminie wskazanym w ppkt. 15.1. niniejszej SIWZ zostanie odrzucona
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP.
15.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w pokoju nr 19 na XI piętrze w dniu
30.06.2017 r., o godzinie 10:30.
15.5. Otwarcie ofert jest jawne.
15.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy PZP.
15.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na:
a) stronie www.bip.wss2.com informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
16.1. W celu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, Zamawiający prześle umowę do
Wykonawcy drogą elektroniczną, a Wykonawca odeśle dwa jednobrzmiące egzemplarze
podpisanej przez siebie umowy wraz z załącznikami w wersji papierowej na adres
Zamawiającego. Następnie Zamawiający podpisze umowę i odeśle jeden z egzemplarzy na
adres Wykonawcy lub Zamawiający zaprosi Wykonawcę do podpisania przedmiotowej
umowy w siedzibie Zamawiającego.
16.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony
umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania
każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu
trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i
rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
16.3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
16.4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
16.5. 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 PZP.
17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
UMOWY
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

WYKONANIA

18. ISTOTNE DLA STORN POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCIE 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
Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
19.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
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19.2.

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

Zatwierdzono przez Komisję przetargową pod względem merytorycznym w dniu 19.06.2017r.
Komisja przetargowa:

Przewodniczący
Magdalena Kozak

…………………………………………………

Sekretarz:
Sylwia Rychter

…………………………………………………

Członek
Adrianna Łokieć

……………………………………………………

Członek
Anna Kurek

……………………………………………………

Członek
Henryka Lodwich

……………………………………………………

Zatwierdziła:
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju dnia 19.06.2017r.

…………………………………………….
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 1 – Elektrody EKG
Lp.

1.

2.

3.

Nazwa towaru

Rozmiar

J.m.

Ilość

Elektroda z ciekłym żelem, podkład z
gąbki PCV, złącze standardowe
optymalne do prac wysiłkowych oraz
do długiego monitorowania 24h
Holter
Elektroda EKG pediatryczna, żel
stały, klej hypoalergiczny, podłoże
piankowe, okrągła
lub elektroda EKG pediatryczna,
owalna (wymiary
powierzchni kontaktującej się z skórą
30 x 22 mm) z ciekłym żelem
Elektroda do podłączenia Aparatu
Holtera z przesuniętym względem
czujnika złącza, co ogranicza
występowanie artefaktów ruchowych
oraz ułatwia zamocowanie przewodu
EKG po naklejeniu elektrody

śr. 48-50 mm
** lub 55 cm /
40 mm z
wycięciem na
kabel

Sztuk

53 950

śr. 30 mm
** lub 36 mm

Sztuk

120

Sztuk

1 200

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość
brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
numer katalogowy

RAZEM:
Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2017 r.
……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 2 – Elektrody grzybkowe
Lp.

1.

2.

3.

Nazwa towaru
Elektroda „grzybkowa” dla
dorosłych (Ag/Ag Cl) do badań
EEG
(21 sztuk w komplecie)
Czepek do EEG dla dorosłych z
wysokogatunkowego silikonu
umożliwiającego łatwe
dopasowanie czepka do głowy
pacjenta
Zestaw przewodów do w/w
elektrod grzybkowych (1 zestaw 21 sztuk)

J.m.

Ilość

Komplet

3

Sztuk

4

Komplet

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
numer katalogowy

3
RAZEM:

Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2017 r.
……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 3 – Filtr infuzyjny
Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

1.

Filtr infuzyjny 0,2 mcg
zatrzymujący cząstki, bakterie,
usuwający powietrze, powierzchnia
10 cm2, bez lateksu

Sztuk

50

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość
brutto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość
brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
numer katalogowy

RAZEM:
Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2017 r.
……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 4 - Igły do pobierania leków, zawory dostępu żylnego, korki do kaniul i kapturki ochronne
Cena jedn.
Wartość
Lp.
Nazwa towaru
Rozmiar
J.m.
Ilość
netto
netto
[PLN]
[PLN]
Tępa igła do pobierania leku,
ostrze ścięte pod katem 45 st. Roz.
18G (nasadka igły w innym 1,2mm x
1. kolorze niż igła w poz 2)
Sztuk
45 300
40mm

2.

3.

Tępa igła do pobierania leku z
filtrem
5
mikronów
zatrzymującym 98% cząsteczek
stałych, ostrze ścięte pod kątem 45 18G
st. Kolor nasadki innny niż 1,2mm x
40mm
nasadki igły w pozycji 1.

Zamknięty system dostępu
naczyniowego, przeźroczysty,
bezigłowy, sterylny, pakowany
pojedyńczo, kompatybilny z
końcówką luer lock, z łatwą
jednorodną materiałową
powierzchnią do dezynfekcji,
jednoelementową, przezierną,
podzielną membrana split septum
(wystającą częściowo poza
obudowę) osadzona zewnętrznie
na poliwenglanowym
przeźroczystym plastikowym
konektorze, nie sprzyjającą
kolonizacji bakterii. Bez
mechanicznych części
wewnętrznym z prostym, w pełni

Sztuk

3 400

Sztuk

12 510

VAT
[%]

Wartość
brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
numer katalogowy
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4.

5.

6.

widocznym torem przepływu, o
min. przepływie 525 ml / min.
Zgodnie z wymaganiami normy
PN EN ISO 10555-5. Wytrzymały
na ciśnienie płynu iniekcyjnego
17/2 bara = 250 psi, wytrzymały
na ciśnienie zwrotne 6,7 bara = 97
psi, o przestrzeni martwej
wynoszącej maks. 0,10 ml.
Możliwość podłączenia u pacjenta
do 7 dni lub 100 aktywacji.
Dostosowany do użytku z krwią,
tłuszczami, alkoholami oraz
lekami terapeutycznymi.
Korek do kaniul Luer-Lock,
sterylny, pakowany
indywidualnie, połączenie
uniwersalne, męsko-damskie i
męskie (w zależności od potrzeb)
Kapturek ochronny na strzykawkę
Luer, sterylny, pakowany
indywidualnie
Łącznik do pobierania płynów,
leków z butelki, z nieruchomą
osłonką zabezpieczającą wejście
Luer-Look, z korkiem i filtrem 24h
typu Spike, sterylny

Sztuk

41 300

Sztuk

1 900

Sztuk

770

RAZEM:
Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2017 r.
……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 5 - Igły do punkcji, biopsji, aspiracji szpiku kostnego oraz trepanobiopsji
Cena jedn.
Lp.
Nazwa towaru
Rozmiar
J.m.
Ilość
netto
[PLN]
Igła punkcyjna do nakłuć
lędźwiowych i znieczuleń
podpajęczynówkowych,
minimalna traumatyczność,
z przeźroczystą końcówką lock,
uchwyt rowkowany dla pewnego
trzymania igły, kolorowe
oznaczenie mandrynu, sterylna,
1.
rozmiary:
Sztuk
600
- od 0,7 mm do 0,77 mm x od 88
mm do 90 mm,
- 0,9 mm x od 88 mm do 90 mm,
- od 1,00 mm do 1,1 mm x od 88
mm do 90 mm,
- od 1,20 mm do 1,3 mm x od 88
mm do 90 mm
(w zależności od potrzeb)
Igła do biopsji wątroby
wg Menghiniego, strzykawka 10
ml z samoczynną blokadą
1,6 mm
przesuwu tłoka, podwójne
2.
Zestaw
3
x
uszczelnienie tłoka strzykawki,
88-90mm
igła do iniekcji, igła biopsyjna z
końcówką lock, skalpel do
nacięcia nr 11, sterylna
Igła do trepanobiopsji - ostrze igły
kolebkowate, ostre, sztancowane,
3.
kompatybilne ze strzykawką typu
Luer; ergonomiczny uchwyt typu 8G x 4in
Sztuk
5
młotek, zapewniający pewne

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość
brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
numer katalogowy
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4.

prowadzenie igły umożliwiający
stopniowanie nacisku w czasie
zabiegu; ergonomiczny uchwyt
wyposażony w blokadę przed
odwrotnym włożeniem
mandrenu oraz przed
przypadkowym wysunięciem się
z uchwytu; metalowy wypychacz
o odpowiednim kształcie
zabezpieczającym osobę
wykonującą zabieg przed urazem
oraz znacznikiem głębokości
odpowiadającej długości igły
i odpowiedniej grubości;
prowadnik wypychacza
ułatwiający wprowadzenie
wypychacza do igły i usunięcie
bioptatu z zakończeniem
uniemożliwiającym zniszczenie
materiału; wypychacz o średnicy
wewnętrznej igły; zakończenie
ostrza igły nie pozwalające
na wysunięcie się pobranego
walca kostnego
Igła do aspiracji szpiku kostnego.
Bezpieczna i łatwa aspiracja z
mostka lub talerza biodrowego.
Ergonomicznie zaprojektowany
uchwyt typu „Twist-Lock” w
połączeniu z ostrzem igły
zapewniający użytkownikowi
wygodę podczas penetracji kości.
Regulowany zdejmowany
ogranicznik głębokości wkłucia
zapewniający bezpieczną
procedurę aspiracji szpiku z
mostka oraz talerza biodrowego.
Połączenie typu „Luer-Lock” dla
strzykawki. Sterylna.

15G x 102
mm
16G x 68
mm
w zależności
od potrzeb

Sztuk

96
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5.

6.

Półautomatyczna igła do biopsji
tkanek miękkich z odłączoną
kaniulą. Igła biopsyjna tnąca z
mechanizmem sprężynowym.
Zewnętrzna kaniula jest łatwo
odłączona i może być
pozostawiona w miejscu wkłucia,
aby dokonać wielokrotnych
biopsji za pomocą tylko jednego
nakłucia oraz pobrania płynów
do badań cytologicznych.
Podziałka centymetrowa ułatwia
precyzyjne określenie głębokości.
Dystalny koniec igły widoczny w
ultradźwiękach co umożliwia
dokładne pozycjonowanie. Ostro
ścięta końcówka pozwala na
gładką i szybką penetrację
tkanki. Jama mandrylu nie
powoduje uszkodzeń biopatu i
jest wzmocniona by nie ulegać
zagięciu.

Igła do nakłuć gruczołu
krokowego do pistoletu
biopsyjnego Magnum SN
51JT0226 firmy Bard,
jednorazowego użytku, sterylna

15 G x
90mm
15G x
102mm
(w
zależności
od potrzeb)

18G x 200
mm

Sztuk

28

Sztuk

437

RAZEM:
Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2017 r.
……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 6 - Igły iniekcyjne
Lp.

Nazwa towaru

Rozmiar

J.m.

Ilość

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

Producent
VAT Wartość brutto
i nazwa handlowa/
[PLN]
[%]
numer katalogowy

0,5 x 25 mm

1.

0,6 x 25 mm
0,6 x 30 mm (w
zależności od potrzeb)
0,7 x 30 mm
0,7 x 40 mm
(w zależności od
potrzeb)

Igła iniekcyjna, nasadka igły
w kolorze rozmiaru, sterylna,
a`100
(igły z barwnym oznaczeniem
rozmiaru na opakowaniu
jednostkowym produktu zgodnie
0,8 x 40 mm
z kodem międzynarodowym)
0,9 x 40 mm

3 339
Opakowanie rozmiar
wg
potrzeb

1,2 x 40 mm

2.

Igła bezpieczna, z ostrzem
zorientowanym w kierunku
osłony zabezpieczającej, która
umożliwia iniekcje pod małym
kątem, igła i osłona igły
integralnie ze sobą połączone
(bez możliwości odłączenia igły
od osłony zabezpieczającej).
Słyszalne kliknięcie
potwierdzające bezpieczne
zamontowanie igły słyszalne
potwierdzenie aktywacji
mechanizmu zabezpieczającego
jednym palcem, bez potrzeby
użycia twardej powierzchni.
Kompatybilne ze strzykawkami
luer – locki luer. Wykonane w

30G1/2 (03 x 13mm)
l27G1/2 (04 x 13mm)
27G3/4 (04 x 19mm)
27G 1 ½ (04x40 mm)
25G 5/8 (05 x 16 mm)
25G 1 (0,5 x 25mm)
23G 1 (0,6 x25mm)
23G 1 ¼ (06x30mm)
22G 1 ¼ (07x30mm)
21G 1 (08,x25mm)
21G 1 ½ (0,8x40mm)
20G 1 (0,9x25mm)
20G 1 ½ (0,9x40mm)
18G 1 ½ (1,2x40mm)

Sztuk

2 600
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technologii umożliwiającej
pewne i bezpieczne mocowanie
na końcówce luer (metalowy
zatrzask wewnątrz nasadki igły
(opakowanie 100 szt.)

3.

Igła do pena sterylna, barwne
kodowanie rozmiaru igieł na
opakowaniu
jednostkowym,
sterylizowane
radiacyjnie,
potwierdzenie kompatybilności
zgodnie z przeznaczeniem i na
badaniach w normie ISO 116082:2000

29Gx12,7mm

Sztuk

30G x 8mm

Sztuk

30G x 5mm

Sztuk

4 400
rozmiar
wg
potrzeb

RAZEM:
Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2017 r.

……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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(BZP 38.382-24.17)

Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 7 – Kaniule I
Lp.

1.

2.

3.

Nazwa towaru
Kaniula do wkłuć żylnych typ Neoflon wykonana z
PTFE bez portu bocznego ze zdejmowanym
uchwytem do wprowadzania o przepływie
13ml/min, rozmiary:
- śred. zew. 0,6mm, dł. 19mm, 26 G;
- śred. zew. 0,7mm, dł. 19mm, 24 G, kolor żółty
(w zależności od potrzeb)
Bezpieczna kaniula w systemie zamkniętym
wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z
minimum pięcioma paskami RTG, dostępna w
rozmiarach 24G – 18G, przeznaczona do wlewów
[pod wysokim ciśnieniem, umożliwiająca
współpracę z wstrzykiwaczami kontrastu przy
ustawieniu 325psi i szybką podaż kontrastu,
posiadająca otwór na końcu igły umożliwiający
pewne umieszczenie kaniuli w naczyniu, cewnik
kaniuli posiadający 3 łezkowate otwory redukujące:
- natężenie przepływu podawanego płynu i tym
samym podrażnienie naczynia, oraz
- ryzyko wynaczynienia środka kontrastowego do
tkanek. Kaniula posiadająca drenik przedłużający
odporny na wysokie ciśnienia płynów.
Bezpieczna kaniula do wlewów dożylnych
wykonana z poliuretanu z załączonymi
opublikowanymi badaniami klinicznymi na
biokompatybilność poliuretanu, posiadająca
samodomykający się korek portu bocznego, z
zastawką antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu
wypływowi krwi w momencie wkłucia, wyposażona
w automatyczny zatrzask o konstrukcji

J.m.

Ilość

Sztuk

2 520

Sztuk

275

Sztuk

49270

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość
brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
numer katalogowy
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zabezpieczającej igłę przed zakłuciem oraz z
zabezpieczeniem w postaci kapilar zapobiegających
rozpryskiwaniu się krwi, min. 5 wtopionych na całej
długosci kaniuli pasków RTG. Pakowana w sztywne
opakowanie blister i Tyvec bez celulozy
uniemożliwiające przypadkowe rozerwanie i utratę
jałowosci, wolna od lateksu i PCV.
w rozmiarach:
0,9 x 25 mm o przepływie min 42 ml/min
1,1 x 32 mm o przepływie min 67 ml/min
1,3 x 32 mm o przepływie min 103 ml/min
1,3 x 45 mm o przepływie min 103 ml/min
1,5 x 45 mm o przepływie min 133 ml/min
1,8 x 45 mm o przepływie min 236 ml/min
2,0 x 45 mm o przepływie min 270 ml/min
RAZEM:
Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2017 r.
……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet 8 – Kaniule II
Lp.

Nazwa towaru

1.

Kaniula dożylna typ Venflon z portem iniekcyjnym
i skrzydełkami z otworami umożliwiającymi
przyszycie kaniuli do skóry, skrzydełka i korek
portu w kolorze rozmiaru, wykonana z materiału
Pur, znaczniki RTG - min. 4 paski kontrastujące,
zakończenie kaniuli w kształcie litery V,
filtr hydrofobowy - automatyczna zastawka
uniemożliwiająca wypływ krwi z komory kontrolnej
w momencie wprowadzania kaniuli do naczynia,
przezroczysta komora kontrolna potwierdzająca
prawidłowość wkłucia, na opakowaniu
jednostkowym informacje dotyczące: materiału
z jakiego zostały wykonane, rozmiar kaniuli
(średnica i długość), przepływ, nazwa producenta,
data ważności, rozmiary:
- 22G, śred. zew. 0,9mm, dł. 25mm
(przepływ min. 36 ml/min), kolor niebieski;
- 20G, śred. zew. 1,1mm, dł. 25mm
(przepływ min. 65 ml/min), kolor różowy;
- 18G, śred. zew. 1,3mm, dł. 33mm
(przepływ min. 95 ml/min), kolor zielony;
- 18G, śred. zew. 1,3mm, dł. 45mm
(przepływ min. 95 ml/min), kolor zielony;
17G, śred. Zew. 1,5mm, dł. 45mm (przepływ min.
125ml/min), kolor biały:
16G, śred. Zew. 1,7mm, dł. 50mm (przepływ min.
195ml/min.), kolor szary :
14G, śred. Zew. 2,2mm, dł. 50mm (przepływ min.
340ml/min.), kolor pomarańczowy (w zależności od
potrzeb)

J.m.

Ilość

Sztuk

15270

Cena
jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość
brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
numer katalogowy
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RAZEM:
Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2017 r.
……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet 9 - Komory inhalacyjne
Lp.

Nazwa towaru

1.

Komora inhalacyjna do podawania leków
w aerozolu składająca się z zastawki
wydechowej, otworu do inhalatora
ciśnieniowego z dozownikiem (MDI), komory
aerodynamicznej; komora wykonana
z elastycznego, nietłukącego się plastiku,
przeźroczysta, niewymagająca składania, łatwa
do czyszczenia; zintegrowany system zaworu
i zastawki, jednorazowego użytku (dla jednego
pacjenta), pakowana pojedynczo; w zestawie
z maską do w/w komory inhalacyjnej; maska
miękka, bezlateksowa, w rozmiarze:
dla niemowlaka 0-18 m-cy; dla dziecka 1-5 lat;
dla dorosłych 5 lat + (w zależności od potrzeb)

J.m.

Ilość

Zestaw

40

Cena
jedn.
netto
[PLN]

Wartość
brutto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość
brutto
[PLN]

Producent i nazwa
handlowa/
numer katalogowy

RAZEM:
Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2017 r.
……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 10 - Kraniki trójdrożne
Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

1.

Kraniki trójdrożne, sterylne, pakowane pojedyńczo,
wykonane z materiału umożliwiającego podawanie tłuszczy i
chemioterapeutyków, konstrukcja umożliwiająca szybka
zmianę pozycji co 45 stopni w pełnym zakresie 360 stopni
zapewniając prawidłową i pełną redukcję przepływu oraz
ustawienie wymaganych wielkości przepływu i równomierny
przepływ bez zmian ciśnienia, przejrzysta budowa kranika
posiadająca niezależnie obracającą się w pełni przeźroczystą
nakrętkę luer-lock, końcówka luer lock ze szczelną nakrętką z
dwoma stopniami swobody, każde wejście fabrycznie
zabezpieczone koreczkami z trójramiennym pokrętłem
(dostępnym w dwóch kolorach ilości zależnie od potrzeb
zamawiającego) z wyczuwalnym i optycznym (podwójnym)
identyfikatorem przepływu w pozycji otwarty / zamknięty,
zapewniający szybka i wygodna regulacje przepływu o
objętości wypełnienia 0,23 mlo, sterylny, jednorazowego
użytku, niepirogenny, nietoksyczny, opakowanie typu blister
łatwo otwierające się, brzegi nieostre, na opakowaniu
jednostkowym widoczna data ważności, wytrzymałość
na ciśnienie rzędu 4 bar

Sztuk

5 715

Cena
jedn.
netto
[PLN]

Wartość
brutto
[PLN]

VAT
[ %]

Wartość
brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
numer katalogowy

RAZEM:
Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2017 r.
……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 11 - Maszynki do golenia
Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

1.

Maszynka do golenia, jednorazowa,
dwuostrzowa

Sztuk

2 700

Cena
jedn.
netto
[PLM]

Wartość
netto [PLN]

VAT
[%]

Wartość
brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
numer katalogowy

RAZEM:
Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2017 r.
……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet 12 – Okulary do fototerapii dla noworodków
Lp.

Nazwa towaru

1.

Okulary do fototerapii
dla noworodków, z hypoalergicznego
materiału nowy opis okulary do
fototerapii wykonane z miekkiego
hipoalergicznego materiału, dostępne
w trzech rozmiarach, do użytku przez
jednego pacjenta. Szczelnie przylegają
do twarzy dziecka . Miękkie paski z
rzepami zapobiegają przesuwaniu się
okularów. Kształt okularkó redukuje
cisnienie wywierane na gałke oczną, a
dziecko podczas fototerapii może
mieć otwarte oczy. Nie zawierają
latexu. Możliwość regualcji obwodu.
Ochrona przed swiatłem w zakresie
210nm-780nm

Rozmiar

J.m.

mały
średni
duży
(w
Sztuk
zależności
od
potrzeb)

Ilość

Cena
jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość
brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
numer katalogowy

100

RAZEM:
Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2017 r.
……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet 13 - Okulary do lampy, okulary do lasera, gogle, półmaska ochronna
Cena jedn.
Lp.
Nazwa towaru
J.m.
Ilość
netto
[PLN]
Okulary do lampy Sollux, dla pacjenta
1.
Sztuk
4
i terapeuty (w zależności od potrzeb)
Okulary ochronne do lasera
4
2. terapeutycznego emitującego fale w
Sztuk
zakresie 630-980 nm, o mocy 500mV
Gogle, przezroczyste, panoramiczne,
szczelnie przylegające do powierzchni
3. twarzy, mocowane za pomocą pasków
Sztuk
20
gumowych, odporne na działanie
środków dezynfekcyjnych
Półmaska ochronna twarzy w bardzo
prosty sposób montowana do każdego
typu gogli, zabezpieczająca twarz
odpryskami ciał stałych i kroplami
4.
Sztuk
5
cieczy. Lekka i prosta konstrukcja,
ergonomiczność oraz wysoka odporność
na uderzenia. Szyba o grubości:
1mm.Osłona odchylana
Okulary ochronne (gogle operacyjne),
wykonane
z
przeźroczystego
poliwęglanu, wyposażone w powłokę
zapobiegająca parowaniu, zauszniki z
5.
Sztuk
100
regulacją długości oraz wielostopniowa
regulacja kąta pochylenia szybki. Produkt
zgodny z norma europejską EN 166

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
numer katalogowy

RAZEM:
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Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2017 r.
……………….….…………………………..…………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 14 - Opaski identyfikacyjne dla noworodków
Lp.

1.

Nazwa towaru
Opaska identyfikacyjna dla noworodka
o długości 16 cm, z zaokrąglonymi
końcami, zapinana na zatrzask
jednorazowy - dwie części zatrzasku
znajdują się na przeciwległych końcach
opaski identyfikacyjnej, przeźroczysta z
dwóch stron tak, aby opisany z dwóch
stron kartonik był widoczny i czytelny,
kartonik sztywny, bez nadruku, biały.
(cechująca się miękkimi i nieostrymi
krawędziami , łatwością włożenia
kartonika do kieszonki)

J.m.

Ilość

Sztuk

2 500

Cena
jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość
brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
numer katalogowy

RAZEM:
Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2017 r.
……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet 15 - Opaski identyfikacyjne dla zmarłych
Lp.

Nazwa towaru

1.

Opaska identyfikacyjna dla zmarłego,
z jednorazowym zatrzaskiem
uniemożliwiającym przypadkowe
rozpięcie opaski, z etui z przeźroczystej
folii PCV o wym. 68mm x 96mm (+/10mm) na wkładkę kartonową - wkładka
kartonowa z nadrukowanym zakresem
danych: nazwisko i imię, PESEL, zgon:
data i godzina

J.m.

Sztuk

Ilość

Cena
jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość
brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
numer katalogowy

400

RAZEM:
Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2017 r.
……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 16 - Ostrza chirurgiczne
Lp.

1.

Nazwa towaru

Ostrza chirurgiczne wymienne ze
stali nierdzewnej lub węglowej,
a`100

Rozmiar

J.m.

Ilość

10

Opakowanie

34

10A

Opakowanie

41

11

Opakowanie

87

15

Opakowanie

30

20

Opakowanie

31

22

Opakowanie

40

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość
brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
numer katalogowy

RAZEM:
Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2017 r.
……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 17 - Ostrza do dermatomu
Lp.

1.

Nazwa towaru
Ostrze sterylne do dermatomu
Wagner firmy Aesculap, ze stali
nierdzewnej lub równoważne

J.m.

Ilość

Sztuk

10

Cena
jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
numer katalogowy

RAZEM:
Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2017 r.
……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 18– Ostrze kompatybilne z piłą elektryczną producenta B/BRAUN AESCULAP do ściągania gipsu normalnego

L.p.

1.

Nazwa towaru
Ostrze kompatybilne z piłą elektryczną
producenta B/BRAUN AESCULAP do
ściągania gipsu normalnego – brzeszczot
średnicy 65 mm, z tarczą zębną

J.m.

Ilość
sztuk

Sztuk

5

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość
brutto
[PLN]

Producent,
nazwa handlowa,
symbol
katalogowy

RAZEM:
Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 19 - Papiery do EKG, USG i KTG, elektrody typu, elektrody, żele do USG i EEG
Cena jedn.
Lp.
Nazwa towaru
Rozmiar
J.m.
Ilość
netto
[PLN]
1. Papier do EKG Cardiostat 31
104x100x300
skł.
22
2. Papier do EKG Megacard
210x300x200
skł.
10
3. Papier do EKG Schiller AT-1
90x90x400
skł.
10
Papier do EKG Ascard,
termoczuły, bezpyłowy, bez
4.
112x25
Rolka
526
nadruku

5.

Papier do EKG Ascard Mr Red,
termoczuły, bezpyłowy, bez
nadruku

szer. 60mm
dł. 10m

Rolka

10

skł.

29

Rolka

216

skł.

110

6.

Papier do EKG Mortara ELI 250,
termoczuły, format A4

216x280x250
** lub
216x280x200
lub 215 mm
x280mm x
250szt

7.

Papier do USG Mitsubishi K 65
Hm

110x20

8.

Papier do KTG Hewlett Packard
150x100x150
(brak dziurkowań na brzegach)

9.
10

Papier do KTG Corometrics
(brak dziurkowań na brzegach)
Elektroda EKG dla dorosłych z
żelem, podłoże piankowe,

152x90x150

skł.
Sztuk

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Producent
Wartość brutto
i nazwa handlowa/
[PLN]
numer katalogowy

0
68 050
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11

klej hypoalergiczny
Jednorazowe elektrody typu
TAB, dla dorosłych, żel stały,
długość 34 mm, szerokość 23
mm
Elektroda przedsercowa
przyssawkowa do EKG, o śr. 22,5 cm
Elektroda kończynowa
klamrowa (klipsowa)

Sztuk

300

Sztuk

3

Komplet
(4 szt.)

3

Żel do USG, sterylny, 20 ml

Saszetka

435

15

Żel ścierny do Holtera, 0,25 ml

Opakowa
nie

5

16

Żel do przygotowania skóry do
badania EEG, 114 g lub 115 g

Sztuk

18

17

Pasta przewodząca
wykorzystywana w badaniu
EEG, 114 g lub 115 g

Sztuk

2

12
13
14

RAZEM:
Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2017 r.

……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet 20 - Pojemniki medyczne, osłonki na głowicę USG i UKG, stazy, szpatułki i kieliszki
Cena jedn.
Lp.
Nazwa towaru
Rozmiar
J.m.
Ilość
netto
[PLN]
700 ml
Sztuk
400
1 000 ml
Sztuk
3 455
2 000 ml
1.
Pojemnik na zużyte igły i kaniule
(wysokie
Sztuk
1 583
i wąskie)
5 000 ml
Sztuk
295
15ml -20 ml
** lub 15 ml
– 30 ml
Sztuk
200
(w
zależności
Pojemniki na wycinki
od potrzeb)
histopatologiczne, plastykowe,
nieprzeźroczyste, szczelnie
50ml – 60
2.
zamykane, lub przeźroczyste
ml
odporne na działanie środków
** lub 70 ml
Sztuk
300
chemicznie konserwujących
(w
materiał pobrany do badań
zależności
od potrzeb)
100 ml
** lub 120
Sztuk
140
ml
Osłonka lateksowa na głowicę
3.
USG, osłonki mogą być pakowane
Sztuk
4 377
zbiorczo
Staza do pobierania krwi –
automatyczna, wykonana z
szerokiej, żakardowej gumy,
4.
Sztuk
97
posiadająca prosty mechanizm
umożliwiający łatwe zapinanie i
odpinanie oraz płynną regulację

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość
brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
numer katalogowy
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zmiany siły nacisku lub wykonana
z innego wytrzymałego i
elastycznego materiału, nadającego
się do sterylizacji w autoklawie do
121°C

5.

6.

7.

Kieliszki do leków z PCV, 25 ml
lub kieliszki wykonane z
polipropylenu o pojemności
całkowitej 30 ml
Szpatułki laryngologiczne drewniane, a`100
Osłona na głowicę UKG
przezprzełykową przy aparacie do
UKG Vivid 4 firmy Gems
ultrasound lub równoważne,
o długości 1m, lateksowa,
jednorazowego użytku, sterylna

op. a 80

984

Opakowanie

158

Sztuk

50

RAZEM:
** wybór w asortymencie pojemności (lub)
Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2017 r.
……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)
Pakiet 21 - Przedłużacze do pomp infuzyjnych
Lp.

1.

2.

Nazwa towaru
Przedłużacz do pomp infuzyjnych końcówki
luer-lock zabezpieczone korkami, długość 1,5
mb.
Przedłużacz do pomp infuzyjnych końcówki
luer-lock zabezpieczone korkami, do podaży
leków światłoczułych (ciemne), długość 1,5
mb.

J.m.

Ilość

Sztuk

7 740

Sztuk

2 637

Cena
jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość
brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
numer katalogowy

RAZEM:
Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2017 r.
……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 22 - Przyrządy do przetaczania
Lp.

1.

2.

Nazwa towaru
Przyrząd do przetaczania
płynów infuzyjnych, igła biorcza
dwukanałowa z zaworkiem On Off, opakowanie z nadrukiem
w kolorze niebieskim, sterylny,
bezwzględnie wolny od ftalanów
Przyrząd do przetaczania krwi
i produktów krwiozastępczych,
igła biorcza dwukanałowa
z zaworkiem On - Off,
opakowanie z nadrukiem
w kolorze czerwonym, sterylny,
bezwzględnie wolny od ftalanów

Rozmiar

J.m.

komora
Sztuk
min. 5,5 cm

komora
min. 9 cm

Sztuk

Ilość

Cena
jedn.
netto
[PLN]

Wartość
brutto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość
brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
numer katalogowy

109 915

1 800

RAZEM:
Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2017 r.
……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 23 - Utensylia apteczne
Lp.

1.

2

2.

Nazwa towaru

Pudełko apteczne,
niesterylne

Cylinder szklany

Rozmiar

J.m.

Ilość

100 g

Sztuk

30

200 g

Sztuk

50

Sztuk

4

Sztuk

3

10 ml

Sztuk

300

40ml

Sztuk

700

Sztuk

2000

Opakowanie

18

Sztuk

4000

Sztuk

20

Sztuk
Sztuk
Sztuk
Sztuk

25
25
20
10

50 ml ± 0,5
ml
100 ml ± 1
ml

rozmiar
„00” x 500
szt.
Średnica 35
mm,
Pojemnik na płyny ustrojowe wysokość
sterylne z nakrętką
min. 50 mm,
pojemność
60 ml
Karty celuloidowe do
receptury
100 ml
200 ml
Zlewki szklane
500 ml
1000 ml
Kapsułki żelatynowe twarde
do kapsułkarki Capsunorm

4.

5.

6.

7.

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
numer katalogowy

Butelka szklana ciemna
Nakrętka butelek z pozycji nr
3

3.

Cena
jedn.
netto
[PLN]
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8.

Kolba szklana

250 ml
500 mm
1000 ml

Sztuk
Sztuk
Sztuk

10
10
10
RAZEM:

Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2015 r.
……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
(Pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 24 – Stetoskop dla dorosłych
L.p.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

1.

Stetoskop dla dorosłych wyposażony w
dwustronną głowicę aluminiową, ze specjalną
membraną Ø 44 mm zapewniającą doskonały
odsłuch, ciepłe obwódki dzięki płaskiemu
kształtowi, wykonana z miekkiego tworzywa
zapewniają lepsze przyleganie do skóry, długość
całkowita: 74 cm, w komplecie z parą
dodatkowych oliwek i zapasową membraną,
bezlateksowy. Możliwość sterylizacji w temp. 134
st.

Sztuk

10

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent,
nazwa handlowa,
symbol katalogowy

RAZEM:
Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 25– Stetoskop dla dzieci
L.p.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

1.

Stetoskop dla dzieci z dwustronną głowicą dla
niemowląt i dzieci. Lekka głowica wykonana ze
stali nierdzewnej, specjalna membrana o średnicy
Ø 32 mm, z płaską przylegającą do ciała
powierzchnią, lejek o średnicy Ø 23,5 mm,długość
cakowita: 69 cm,w komplecie z parą
dodatkowych oliwek i zapasowa membrana.
Możliwość sterylizacji w temp. 134 st.

Sztuk

10

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent,
nazwa handlowa,
symbol katalogowy

RAZEM:
Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 26 – Stetoskop neonatologiczny

L.p.

Nazwa towaru

1.

Stetoskop Neonatologiczny z precyzyjną
podwójną głowicą dla noworodków i
niemowląt. Mała, precyzyjna, dwustronna
głowica wykonana z aluminium dla
nowododków i niemowląt, specjalna membrana
o średnicy Ø 24 mm, z płaską przylegającą do
ciała powierzchnią, lejek o średnicy Ø 17,5 mm,
długość cakowita: 69 cm, w komplecie z parą
dodatkowych oliwek i zapasowa membrana.
Możliwość sterylizacji w temp. 134 st.

J.m.

Ilość

Sztuk

10

Cena
jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość
brutto
[PLN]

Producent,
nazwa handlowa,
symbol katalogowy

RAZEM:
Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 27 - Strzykawki I
Lp.

1.

2

3.

Nazwa towaru

Strzykawka dwuczęściowa z końcówką Luer,
z niezmywalną skalą, podwójne
zabezpieczenie przed przypadkowym
wysunięciem tłoka, skala nominalna
rozszerzona o min. 20%, sterylne

Strzykawka trzyczęściowa do pomp
infuzyjnych 50/60ml z końcówką Luer-Lock, z
bezpieczną blokadą tłoka zapobiegającą
niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z
komory, tłok bez lateksu z podwójnym
uszczelnieniem, trwała przedłużona skala,
skalibrowanych z pompami strzykawkowymi:
Braun, Ascor, Medima, Fresenius
(strzykawki wymienione w menu/ instrukcji
pomp infuzyjnych stosowanych przez
Zamawiającego)
Strzykawka trzyczęściowa do podaży leków
światłoczułych 50/60ml z końcówką LuerLock, z bezpieczną blokadą tłoka zapobiegającą
niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z
komory, tłok bez lateksu z podwójnym
uszczelnieniem, trwała przedłużona skala,
skalibrowanych z pompami strzykawkowymi:
Braun, Ascor, Medima, Fresenius
(strzykawki wymienione w menu pomp
infuzyjnych stosowanych przez

Rozmiar

J.m.

2 ml (podziałka
0,1 ml)

op. ‘a 100

5 ml lub 5,6 ml
(podziałka 0,2
ml)
10 ml
(podziałka 0,5
ml)

op. ‘a 100

op. ‘a 100

20 ml

op. ‘a 100 lub
op. ‘a 80

50 ml

Sztuk

50 ml
(podziałka
1,0 ml)

Sztuk

Ilość

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość
brutto
[PLN]

Producent i nazwa
handlowa/
numer katalogowy

1 319
1 357

1 161
1 128

16 785

3 785
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Zamawiającego)
4.

5.
6.

Strzykawka trzyczęściowa z końcówką
do cewników typu Janeta, sterylna
Strzykawka do tuberkuliny trzyczęściowa
z igłą 0,45 x 13 lub 0,4x12, a’100, sterylna
Strzykawka do insuliny trzyczęściowa z igłą
0,40 x 13, a’100, sterylna

100 ml
(podziałka 2,0
ml)

Sztuk

5 860

1 ml

Opakowanie

13

1ml / 40 j.m.

Opakowanie

22
RAZEM:

Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2017 r.
……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 28 - Strzykawki II
Lp.

Nazwa towaru

Rozmiar
2 ml lub 3 ml
(podziałka 0,1
ml)

1.

Strzykawka z końcówką LuerLock/z gwintem do zakręcania,
z zabezpieczeniem
przed przypadkowym wysunięciem
tłoka, sterylne

5 ml (podziałka
0,2 ml)
10 ml (podziałka
0,5 ml lub 0,2 ml)

20 ml (podziałka
1,0 ml lub 0,5 ml)

J.m.

Ilość

op. a’
100 szt.
op. a’
100 szt.
op.
a’ 100
szt.
op. a’
100 szt.
lub
op. a’ 50
szt.

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość
brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
numer katalogowy

1

14
10

7

RAZEM:
Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2017 r.

……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 29 - Szyny aluminiowe
Lp.

1.

Nazwa towaru
Szyna aluminiowa z gąbką
Zimera

Rozmiar

J.m.

Ilość

20 x 500
mm

Sztuk

800

Cena
jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość
brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
numer katalogowy

RAZEM:
Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2017r.
……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 30 - Woreczki do pobierania moczu, baseny, kaczki, miski nerkowate, szczotki chirurgiczne
Cena jedn.
Wartość
Lp.
Nazwa towaru
Rozmiar
J.m.
Ilość
netto
netto
[PLN]
[PLN]

1.

Woreczek do pobierania moczu dla
niemowląt (dla dziewczynek i
chłopców w zależności od potrzeb),
sterylny lub uniwersalny

2.

Basen plastikowy przeznaczony
do dezynfekcji

3.

Kaczka plastikowa przeznaczona
do dezynfekcji

4.
5.

6.

7.

Miska nerkowata plastikowa
przeznaczona do dezynfekcji
Szczotka chirurgiczna do
wielorazowej sterylizacji, wykonana w
całości z tworzywa sztucznego
Worek na wymiociny z zastawką
antyzwrotną uniemożliwiającą
wydostanie się zapachu i treści.
Wykonany z PVC klasy medycznej.
Pojemność: 1litr. Posiada wskaźnik
poziomu od 50 ml do 1000 ml. Posiada
certyfikat CE. Niesterylny, nie zawiera
lateksu, do użytku jednorazowego
Taca na 32 kieliszki do podawania
leków, każdy zestaw zawiera wsuwki
na szczegółowy opis co redukuje
możliwość pomyłki przy
rozdysponowaniu leków i ułatwia
organizację pracy pielęgniarek.

męska
żeńska
(wg potrzeb)
300 ml
700 ml

Sztuk

2500

Sztuk

70

Sztuk

100

Sztuk
Sztuk

50
50

Sztuk

70

Sztuk

2 110

Sztuk

5

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
numer katalogowy
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8.

9.

Wymiary: 430 x 325 x 60 mm
Urządzenie do treningu oddechu w
dwóch niezależnych trybach pracy:
wdechu i/lub wydechu z możliwością
ustawienia poziomu oporności przez
regulację zaworów dla obu trybów.
Składa się z trzech cylindrów,
wskazujących szybkość przepływu
powietrza (600, 900, 1200 ml/s).
Różnokolorowe kuleczki znajdujące
się w cylindrach wskazują przybliżony
przepływ powietrza przez aparat.
Przyrząd posiada także dwa
niezależne od siebie działające
zawory, regulujące opór wdechu i
wydechu. W zestaw znajduje się
również rura z ustnikiem
Worek mikcyjny, kaczka męska z
polietylenu, o pojemności 1 000 ml,
tylna ścianka biała, przednia
przeźroczysta, z zastawką
antyzwrotną, skalą pomiarową,
uchwytem umożliwiającym
powieszenie przy łóżku i z portem do
pobierania próbek moczu,
jednorazowego użytku

Sztuk

366

Sztuk

792

RAZEM:
Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2017r.
……………….….…………………….……………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 31 - Wzierniki ginekologiczne
Lp.

Nazwa towaru

Rozmiar

J.m.

Ilość

1.

Wziernik ginekologiczny
jednorazowego użytku, sterylny,
pakowany pojedynczo,
plastikowy, przeźroczysty,
odporny na złamanie,
regulowany śrubą boczną, bez
możliwości rozmontowania na
części. Łatwe otwierania
opakowania. Czytelne
oznakowanie rozmiaru na
opakowaniu jednostkowym .

S, M, L
(w
zależności
od potrzeb)

Sztuk

5000

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
numer katalogowy

RAZEM:
.
Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2017 r.
……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 32 - Zaciskacze do pępowiny i rozcinacze do zacisków do pępowiny, zestawy do lewatywy
Lp.
1.
2.
3.

Nazwa towaru
Zaciskacz do pępowiny
Rozcinacz do zacisków do pępowiny,
wielokrotnego użytku
Zestaw do lewatywy jednorazowego
użytku z workiem o pojemności 1750
– 1 800 ml

J.m.

Ilość

Sztuk

4500

Sztuk

8

Sztuk

40

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT Wartość brutto
[%]
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
numer katalogowy

RAZEM:
Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2017 r.
……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet 33 - Żele do EKG i USG
Lp.
1.
2.

Nazwa towaru
Żel do EKG, op. 0,5 l
Żel do USG przeźroczysty, op. 0,5 l

J.m.
Opakowanie
Opakowanie

Ilość

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość
brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
numer katalogowy

7
339
RAZEM:

Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2017 r.
……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet 34 – Folia termiczna
Lp.
1.

Nazwa towaru
Folia izotermiczna jednorazowa,
folia ratunkowa 210 cm x 160 cm

J.m.

Ilość

Sztuk

60

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
numer katalogowy

RAZEM:
Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2017 r.
……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 35 – Ostrza do strzygarek
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa towaru
Akumulatorowa Strzygarka
Chirurgiczna bezkonataktowoindukcyjnie z możliwością
wielokrotnego doładowania, bez efektu
pamięci, wodoszczelna (klasa IPX7 lub
wyższa, z infor. w instrukcji
użytkowania), możliwość dezynfekcji
przez zanurzenie, minimum 2 diody
sygnalizujące naładowanie i
rozładowanie.
Ładowarka indukcyjna do strzygarki
chirurgicznej o konstrukcji pozwalającej
na częściowy demontaż dla dokładnej
dezynfekcji. Możliwość postawienia na
blacie lub przymocowania do
powierzchni pionowych.
Ostrze jednorazowe standardowe
kompatybilne z oferowaną strzyżarką,
szerokość cięcia 31,5 mm, wysokość
strzyżenia 0,21 mm, biologicznie czyste,
pakowane pojedynczo, numer LOT na
każdym ostrzu.
Ostrze jednorazowe do miejsc
wrażliwych kompatybilne z oferowaną
strzygarką, szerokość cięcia 25 mm,
wysokość strzyżenia 0,23 mm,
biologicznie czyste, pakowane
pojedynczo, numer LIT na każdym
ostrzu.
Ostrze jednorazowe do włosów grubych

J.m.

Ilość

Sztuk

2

Sztuk

2

Sztuk

630

Sztuk

35

Sztuk

35

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
numer katalogowy

(BZP.38.382-24.17)
kompatybilne z oferowaną strzygarką,
szerokość cięcia 39,4 mm, wysokość
strzyżenia 0,45 mm, biologicznie czyste,
pakowane pojedynczo, numer LOT na
każdym ostrzu.
RAZEM:
Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2017 r.
……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 36 – Opaski uciskowe
Lp.

1.

Nazwa towaru
Opaski uciskowe do dostępu
promieniowego z balonikiem w
dwóch rozmiarach M i L

J.m.

Ilość

Sztuk

1095

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
numer katalogowy

RAZEM:
Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2017 r.
……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
OFERTA WYKONAWCY
…………………….…………….
ul. ………………………………
_ _-_ _ _………………………
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
na: „Dostawy podstawowego i pomocniczego sprzętu medycznego” (BZP.38.382-24.17)
A. DANE WYKONAWCY:
Osoba

upoważniona

do

reprezentacji

Wykonawcy/ów

i

podpisująca

ofertę:

………………..…………………………………..……………………..………………………………….
Wykonawca/Wykonawcy:
………………..…………………………………..……………………..………………………………….
………………..…………………………………..……………………..………………………………….
………………..…………………………………..……………………..………………………………….
Adres:
..…………………………………..……………………..………………………………….……………….
.…………………………………..……………………..………………………………….………………..
………………..…………………………………..……………………..………………………………….
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:
………………..…………………………………..……………………..………………………………….
Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym
postępowaniem:
faks ……………………………… e-mail……………………………………
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):
………………..…………………………………..……………………..………………………………….
………………..…………………………………..……………………..………………………………….
B. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:
Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*:

- Pakiet 1 –Elektrody EKG
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
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Stawka VAT [%]

- Pakiet 2 – Elektrody grzybkowe
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 3 – Filtr infuzyjny
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 4 – Igły do pobierania leków, zawory dostępu żylnego, korki do kaniul i kapturki
ochronne
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 5 – Igły do punkcji, biopsji, aspiracji szpiku kostnego oraz trepanobiopsji
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
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- Pakiet 6 – Igły iniekcyjne
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 7 – Kaniule I
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 8 – Kaniule II
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 9 –Komory inhalacyjne
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 10 – Kraniki trójdrożne
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
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Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 11 – Maszynki do golenia
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 12 – Okulary do fototerapii dla noworodków
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 13 – Okulary do lampy, okulary do lasera, gogle, półmaska ochronna
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 14 – Opaski identyfikacyjne dla noworodków
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
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- Pakiet 15 – Opaski identyfikacyjne dla zmarłych
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 16 – Ostrza chirurgiczne
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 17 – Ostrza do dermatomu
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 18 – Ostrze kompatybilne z piłą elektryczną producenta B/BRAUN AESCULAP do
ściągania gipsu normalnego
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
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- Pakiet 19 – Papiery do EKG, USG i KTG, elektrody typu, elektrody, żele do USG i EEG
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 20 – Pojemniki medyczne, osłonki na głowicę USG i UKG, stazy, szpatułki i kieliszki
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 21 – Przedłużacze do pomp infuzyjnych
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 22 – Przyrządy do przetaczania
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 23 – Utensylia apteczne
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
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Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 24 – Stetoskop dla dorosłych
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 25 – Stetoskop dla dzieci
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 26 – Stetoskop neonatologiczny
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 27 – Strzykawki I
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
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- Pakiet 28 – Strzykawki II
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 29 – Szyny aluminiowe
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
- Pakiet 30 – Woreczki do pobierania moczu, baseny, kaczki, miski nerkowate, szczotki
chirurgiczne
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 31 – Wzierniki ginekologiczne
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
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- Pakiet 32 – Zaciskacze do pępowiny i rozcinacze do zacisków do pępowiny, zestawy do
lewatywy
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 33 – Żele do EKG i USG
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 34 – Folia termiczna
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
- Pakiet 35 – Ostrza do strzygarek
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 36 – Opaski uciskowe
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
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Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.

C. OŚWIADCZENIA:
1) oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo na
podstawie których może być wprowadzony do stosowania w placówkach ochrony
zdrowia w RP.
2) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz ze wzorze
umowy;
3) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
4) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem
umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia
ofert (włącznie z tym dniem);
6) Następujące części zamówienia powierzymy wskazanym Podwykonawcom (wypełnić
tylko jeżeli dotyczy):
Lp.

Firma Podwykonawcy

Nazwa części zamówienia

7) Informuję, że wybór naszej oferty *będzie/nie będzie* prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego.
Nazwa (rodzaj) przedmiotu umowy lub usługi, których dostawca lub świadczenie
będzie

prowadzić

do

jego

powstania:

………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….......
Ich wartość bez kwoty podatku: ……………………………………………………………….
* Niepotrzebne skreślić
UWAGA: obowiązek podatkowy po stronie Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak:
 wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
 import usług lub towarów,
 mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT
(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 rozliczać zgodnie z tymi przepisami).

D. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego;
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2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji
umowy jest .....................................................................
e-mail: ………...……........………….………………….
tel./fax: .....................................................…………….

E. SPIS TREŚCI:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) .........................................................................................................................................................
2) ........................................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................................
4) .........................................................................................................................................................
Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

……………………………………………………….

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

pieczęć Wykonawcy

Data i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Wykonawca:
…………………………………………
…………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:
…………………………………………
…………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie własne Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawy podstawowego i pomocniczego sprzętu medycznego” Znak sprawy:
(BZP.38.382-24.17)
prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju,
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22
ustawy PZP.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę
wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z

ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki
naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………........
.....………………………………………………………………………………………………………………
( należy opisać okoliczności czynu Wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz
16 – 20 Pzp oraz podać dowody, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności)

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
nie powołuję się na zasoby innego podmiotu/
powołuję się na zasoby nw. innego/ych podmiotu/ów na zasadach określonych ustawą Prawo Zamówień
Publicznych *.
…………………………………………………………………….……………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres)

i nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

ZAMÓWIENIE WYKONAM:
bez udziału podwykonawcy/
z udziałem podwykonawcy/ów*
niebędącego podmiotem, na którego zasoby się powołuję
…………………………………………………………………….……………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres)

i nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
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.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ W TERMINIE 3 DNI OD
ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI, O KTÓRCH MOWA W
ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunku, o którym mowa w art. 24
ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2015r poz. 2164 ze zmianami)
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Dostawy podstawowego i pomocniczego sprzętu medycznego BZP.38.382-24.17
oświadczam, że:
☐ Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.) z wykonawcami, którzy
złożyli oferty w niniejszym postępowaniu;

☐

Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.) z następującymi
wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:
1) Nazwa podmiotu (wykonawcy):
………………………………………………………………………………………………..…
2) Nazwa podmiotu (wykonawcy):
………………………………………………………………………………………………..…
(rozszerzyć listę w razie potrzeby)

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........…
…………
* właściwe zaznaczyć znakiem X
Miejscowość ............................................., data ..............................

......................................................
(pieczęć i podpis wykonawcy
lub osoby upoważnionej)
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