BZP/38/383-47/15

Jastrzębie-Zdrój, 10.08.2015r.

Wszyscy uczestnicy w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawy podstawowego i
pomocniczego sprzętu medycznego oraz obłożeń (zestawy ginekologiczne Wojewódzkiego
fartuchy chirurgiczne) – powtórka BZP/38/383-47/15
Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju
odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 1 oczekuje zaoferowania fartucha urologicznego długości min. 150
cm mierzonej od najwyższego punktu fartucha?
Odp.
w pakiecie nr 4 poz. nr 1 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1
Formularz oferty w pozycji „Nazwa towaru”:
Zamawiający zmienia treść Formularza oferty w następujący sposób:
Sterylny fartuch urologiczny wykonany z następujących materiałów:
- górna część fartucha ( powyżej piersi) – bawełnopodobna, hydrofobowa , paroprzepuszczalna włóknina
spunlace o gramaturze 68g/m2
- rękawy – nieprzemakalny ( odporność na przenikanie cieczy min. 150 cm H2O, chłonny laminat
dwuwarstwowy ( chłonna włóknina o gramaturze min. 28 g/m2) od wewnątrz, oraz folia PE na zewnatrz).
Łącznie w strefie krytycznej ( min ¾ rękawa) metodą ultradźwiękową lub klejoną.
- mankiety wykonane z poliestru, długość mankietów 8 cm (+/- 1 cm)
-pozostałe cześci fartucha, wykonane z nieprze,kalanej folii PE o grubości 50 mikronów. Fartuch
powinien posiadać w przedniej części kontrafałdy. W tylnej części fartuch powinien posiadac zapięcie
typu rzep, oraz dwa troki.. Długośc fartucha ( mierzona od najwyższego punktu ( owiniety) w papier
krepowy, pakowany razem z ręcznikem do wycierania rąk – 1 szt.
Pakowany w opakowanie folia/papier. Opakowanie zewnętrzne powinno posiadać dwie samoprzylepne
naklejki służące do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające następujące informacje: numer
ref., numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.
który otrzymuje nowe brzmienie:
Sterylny fartuch urologiczny wykonany z następujących materiałów:
- górna część fartucha ( powyżej piersi) – bawełnopodobna, hydrofobowa , paroprzepuszczalna włóknina
spunlace o gramaturze 68g/m2
- rękawy – nieprzemakalny ( odporność na przenikanie cieczy min. 150 cm H2O, chłonny laminat
dwuwarstwowy ( chłonna włóknina o gramaturze min. 28 g/m2) od wewnątrz, oraz folia PE na zewnatrz).
Łącznie w strefie krytycznej ( min ¾ rękawa) metodą ultradźwiękową lub klejoną.
- mankiety wykonane z poliestru, długość mankietów 8 cm (+/- 1 cm)
-pozostałe cześci fartucha, wykonane z nieprze,kalanej folii PE o grubości 50 mikronów. Fartuch
powinien posiadać w przedniej części kontrafałdy. W tylnej części fartuch powinien posiadac zapięcie
typu rzep, oraz dwa troki.. Długośc fartucha ( mierzona od najwyższego punktu ( owiniety) w papier
krepowy, pakowany razem z ręcznikem do wycierania rąk – 1 szt.
Pakowany w opakowanie folia/papier. Opakowanie zewnętrzne powinno posiadać dwie samoprzylepne
naklejki służące do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające następujące informacje: numer
ref., numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.
długości min. 150 cm mierzonej od najwyższego punktu fartucha

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9 z zadania 1 i utworzenie z niej odrębnego
zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie
ofertwiększej liczbie wykonawców wykonawców Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy Formularza oferty.
Pytanie nr 3
Czy zamawiający dopiści zestaw do cięcia cesarskiego cesarskiego składzie:
1 szt. serweta na stolik 150 cm x 190 cm 1 szt. serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona 80 cm x
140 cm
1 szt. serweta do cięcia cesarskiego 200 cm x 320 cm z otworem z folią operacyjną o wym. 25 cm x 30
cm, torbą do zbiórki płynów o wym. 75 cm x 85 cm ze sztywnikiem, filtrem, dwoma końcówkami
odpływowymi
1 szt. serwetka chłonna dla noworodka 75 cm x 80 cm
1 szt. taśma chirurgiczna przylepna 10 cm 4 szt. serwetka chłonna do rąk 30 cm x 30 cm.
Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo – foliową o
gramaturze 54g/m2, chłonności 180%, stanowiącą pierwsze,zewnętrzne owinięcie zestawu.
Zestaw jałow, sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC. Opakowanie posiada 2 naklejki typu TAG
służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje:
kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN
13795.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy Formularza oferty.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający dopuści zestaw do szycia poporodowego poporodowego poporodowego wkładką
ginekologiczną o wymiarach34 cm x 8 cm nie nie posiadającej arkusza folii, pozostałe składowe zgodne
z opisem zamówienia?
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy Formularza oferty.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki notyfikowanej, co jast
potwierdzone odpowiednim certyfikatem – zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30,
pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady
93/42/EWG, i posiadają następujące dokumenty:
- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych Medycznych
Produktów Biobójczych,
- oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych.
Przy odmownej odpowiedzi proszę powołać się na podstawę prawną, która zabrania wprowadzenia do
obrotu pakietów zestawianych w oparciu o ww. Ustawę i Dyrektywę
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy Formularza oferty.
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający dopuści do wydzielenia pozycji nr 2 i 3 z pakietu nr 1 i utworzenia odrębnego pakietu
np. 1a? Pojemniki histopatologiczne są samodzielną grupą produktów i umieszczenie ich w pakiecie ze
szpatułkami, osłonami oraz patyczkami itp. spowoduje znaczne ograniczenie Wykonawców
specjalizujących się w dystrybucji tychże pojemników. Zwracamy się zatem do Zamawiającego o
pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy Formularza oferty.

Pytanie nr 7
Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści do zaoferowania w pozycji nr 2 zamiast pojemników 2l /2,5l
pojemniki 3000 ml. z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?
Odp.
w pakiecie nr 1 poz. nr 2 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1
Formularz oferty w pozycji „Rozmiar”:
Zamawiający zmienia treść Formularza oferty w następujący sposób:
-2 l ** lub 2,5 l
który otrzymuje nowe brzmienie:
-2 l ** lub 2,5 l
** lub
3000 ml
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści do zaoferowania w pozycji nr 3 pojemniki na wycinki
histopatologiczne, platikowe, przezroczyste, szczelnie zamykane, odporne na działanie środków
chemicznie konserujących materiał pobrany do badań?
Odp.
w pakiecie nr 1 poz. nr 3 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1
Formularz oferty w pozycji „Nazwa towaru”:
Zamawiający zmienia treść Formularza oferty w następujący sposób:
Pojemniki na wycinki histopatologiczne, plastykowe, nieprzeźroczyste, szczelnie zamykane, odporne na
działanie środków chemicznie konserwujących materiał pobrany do badań
który otrzymuje nowe brzmienie:
Pojemniki na wycinki histopatologiczne, plastykowe, nieprzeźroczyste
lub przeźroczyste,
szczelnie zamykane, odporne na działanie środków chemicznie konserwujących materiał pobrany do
badań
Pytanie nr 9
Proszę o podanie prawidłowego terminu realizacji zamówienia dla pakietu nr 1.
Rozdział III oraz par 2 pkt 8 umowy obarczony jest błędem pisarskim.
Odp.
a) Zamawiający zmienia treść Formularza oferty w pkt. III części A w następujący sposób:
z:
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWINIA:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Pakiety 1,2,3 od dnia 11.09.2015 r do 10.09.2015 r.
Pakiety 4,5,6 od dnia 30.08.2015 r do 29.08.2016 r
na:
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWINIA:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Pakiety 1,2,3 od dnia 11.09.2015 r do 10.09.2017 r.
Pakiety 4,5,6 od dnia 30.08.2015 r do 29.08.2016 r
b) Zamawiający zmienia treść Wzoru umowy w par 2 ust. 8 w następujący sposób:

z:
8.Umowa obowiązuje:
Dla Pakietów 1,2,3 od dnia 11.09.2015 r do 10.09. 2015 r., lub do czasu wykorzystania zakładanych
ilości wynikających z Załącznika Nr 1 do umowy (Formularz asortymentowo - cenowy).
Dla Pakietów 4,5,6 od dnia 30.08.2015 r do 29.08.2016 r lub do czasu wykorzystania zakładanych
ilości wynikających z Załącznika Nr 1 do umowy (Formularz asortymentowo - cenowy).
na:

8.Umowa obowiązuje:
Dla Pakietów 1,2,3 od dnia 11.09.2015 r do 10.09. 2017 r., lub do czasu wykorzystania zakładanych
ilości wynikających z Załącznika Nr 1 do umowy (Formularz asortymentowo - cenowy).
Dla Pakietów 4,5,6 od dnia 30.08.2015 r do 29.08.2016 r lub do czasu wykorzystania zakładanych
ilości wynikających z Załącznika Nr 1 do umowy (Formularz asortymentowo - cenowy).

Pytanie nr 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 niżej opisanego zestawu do cięcia
cesarskiego?
• 4 ręczniki do rąk
• 1 taśma przylepna 9 x 50 cm
• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety
65x85cm), składana teleskopowo
• 1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm
• 1 serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm z torebką na płyny, folia
operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów (2-warstwowa na całej
powierzchni)
• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie
serwety 75x190cm)
Odp.
Zamawiający zmienia treść Formularza oferty w następujący sposób:
w pakiecie nr 5 poz. nr 1 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1
Formularz oferty:
Jałowy zestaw do cięcia cesarskiego dodatkowo wzmocniony, w pozycji na wznak z wyprostowanymi
kończynami dolnymi (nie w pozycji ginekologicznej), w zestawie z workiem zbierającym płyn
Minimalny skład zestawu:
- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki min. wym. 140x190cm,
- 1 obłożenie nakrycia stolika Mayo min. wym. 75x140cm,
- 1 serweta do cięcia cesarskiego min. wym. 180x300cm z otworem w okolicy jamy brzusznej z
przeźroczystą folią chirurgiczną, z workiem (torbą) na płyny,
- 1 serwety dla noworodka min. wym. 90 x 60 cm.
- 1 taśma samoprzylepna lub taśma lepną min. wym. 9x30cm lub bez taśmy samoprzylepnej w zestawie
jednakże z taśmą dostarczoną wraz z zestawem w osobnym opakowaniu
- 2 ręczniki celulozowe lub włókninowe min. wym. 20cm x 20cm
Lub
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 120x140 cm
- 1 x serweta dla noworodka 100x105 cm
- 1 x serweta z trilaminatu do cięcia cesarskiego o wymiarach196/249x300 cm
osłony ramion stołu, ze wzmocnieniem 52 x 67 cm oraz z dodatkowym wzmocnieniem na kończyny
pacjentki 43 x 57 cm, torba na płyny , przylepny otwór 30 x 36 cm z folią operacyjną z otworem i
dodatkowymi przylepcami , 4 uchwyty na przewody ,
- 1 x taśma lepna 8x40 cm,
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm,
Lub
-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
-1 x serweta na stolik Mayo min. 77x142 cm
-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm
-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm z
dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełnionym folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze
o
zintegrowaną torbą na płyny 270 , z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu,
zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów (zastępujące taśmę lepną) oraz dodatkowe
wzmocnienie.
Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy EN 13795, zestaw musi posiadać informacje o dacie
ważności i numer serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta, materiał musi składać się

z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa lub wiskozowo-polietylenowopolipropylenowa lub laminatu dwuwarstwowego) o gramaturze materiału na całej powierzchni
2
2
2
min.53g/m lub 63 g/m , a w warstwie wzmocnionej min. 110g/m , produkt bezpiecznie pakowany do
transportu i magazynowania. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.
lub
1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)
1 serweta na stolik Mayo 80 x 145
1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną
250 x 315 cm ( ułożenie płasko na stole)
1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm
1 taśma samoprzylepna 10 x 50
2 ręczniki celulozowe 30 x 33
Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 cz 1-3 wysokie wymagania. Dwie etykiety
samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane
producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Zestaw pakowany w 2 kartony i
blister. Gramatura 55g/m2.
Lub
-1x serweta T z workiem, folią chirurgiczną 325x250
- 1x podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic 90x60,
- 1x serweta na stół instrumentariuszki 190x150,
- 1x serweta na stolik Mayo 145x80,
- 2x serwetki do rąk 40x20,
- taśma samoprzylepna (w formie sterylnej),
lub
- 1x serweta z workiem, folią chirurgiczną 320x180,
- 1x podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic 90x60,
- 1x serweta na stół instrumentariuszki 190x150,
-1x serweta na stolik Mayo 145x80,
- 2x serwetki do rąk 40x20,
- taśma samoprzylepna (w formie sterylnej),
który otrzymuje nowe brzmienie:
Jałowy zestaw do cięcia cesarskiego dodatkowo wzmocniony, w pozycji na wznak z wyprostowanymi
kończynami dolnymi (nie w pozycji ginekologicznej), w zestawie z workiem zbierającym płyn
Minimalny skład zestawu:
- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki min. wym. 140x190cm,
- 1 obłożenie nakrycia stolika Mayo min. wym. 75x140cm,
- 1 serweta do cięcia cesarskiego min. wym. 180x300cm z otworem w okolicy jamy brzusznej z
przeźroczystą folią chirurgiczną, z workiem (torbą) na płyny,
- 1 serwety dla noworodka min. wym. 90 x 60 cm.
- 1 taśma samoprzylepna lub taśma lepną min. wym. 9x30cm lub bez taśmy samoprzylepnej w zestawie
jednakże z taśmą dostarczoną wraz z zestawem w osobnym opakowaniu
- 2 ręczniki celulozowe lub włókninowe min. wym. 20cm x 20cm
Lub
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 120x140 cm
- 1 x serweta dla noworodka 100x105 cm
- 1 x serweta z trilaminatu do cięcia cesarskiego o wymiarach196/249x300 cm
osłony ramion stołu, ze wzmocnieniem 52 x 67 cm oraz z dodatkowym wzmocnieniem na kończyny
pacjentki 43 x 57 cm, torba na płyny , przylepny otwór 30 x 36 cm z folią operacyjną z otworem i
dodatkowymi przylepcami , 4 uchwyty na przewody ,
- 1 x taśma lepna 8x40 cm,
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm,
Lub
-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
-1 x serweta na stolik Mayo min. 77x142 cm
-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm
-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm z
dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełnionym folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze
o
zintegrowaną torbą na płyny 270 , z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu,

zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów (zastępujące taśmę lepną) oraz dodatkowe
wzmocnienie.
Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy EN 13795, zestaw musi posiadać informacje o dacie
ważności i numer serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta, materiał musi składać się
z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa lub wiskozowo-polietylenowopolipropylenowa lub laminatu dwuwarstwowego) o gramaturze materiału na całej powierzchni
2
2
2
min.53g/m lub 63 g/m , a w warstwie wzmocnionej min. 110g/m , produkt bezpiecznie pakowany do
transportu i magazynowania. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.
lub
1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)
1 serweta na stolik Mayo 80 x 145
1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną
250 x 315 cm ( ułożenie płasko na stole)
1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm
1 taśma samoprzylepna 10 x 50
2 ręczniki celulozowe 30 x 33
Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 cz 1-3 wysokie wymagania. Dwie etykiety
samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane
producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Zestaw pakowany w 2 kartony i
blister. Gramatura 55g/m2.
Lub
- 1x serweta T z workiem, folią chirurgiczną 325x250
- 1x podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic 90x60,
- 1x serweta na stół instrumentariuszki 190x150,
- 1x serweta na stolik Mayo 145x80,
- 2x serwetki do rąk 40x20, włók. kom.
- taśma samoprzylepna (w formie sterylnej),
lub
- 1x serweta z workiem, folią chirurgiczną 320x180,
- 1x podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic 90x60,
- 1x serweta na stół instrumentariuszki 190x150,
-1x serweta na stolik Mayo 145x80,
- 2x serwetki do rąk 40x20, włók. kom.
- taśma samoprzylepna (w formie sterylnej),
lub

-4 ręczniki do rąk
-1 taśma przylepna 9 x 50 cm
-1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana
teleskopowo
-1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm
-1 serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm z torebką na płyny, folia operacyjna 36 x 36 cm,
organizatory przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni)
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
Pytanie nr 11
Czy Zamawiający dopuści zestaw jałowy do cięcia cesarskiego o składzie:
serweta T z workiem, folią
chirurgiczną
podkład chłonny z pulpy
celulozowej typu Seni Soft
Basic
serweta na stół instrum.
serweta na stolik Mayo

1

L2

325x250

1

90x60

1
1

190x150
145x80

PROST.

włók.
40x20
kom.
Bez taśmy samoprzylepnej w zestawie? Taśma samoprzylepna ( w formie sterylnej) zostanie
uwzględniona w cenie zestawu i będzie dostarczana wraz z zestawem w osobnym opakowaniu.
serwetki do rąk

2

Odp.
Zamawiający zmienia treść Formularza oferty w następujący sposób:
w pakiecie nr 5 poz. nr 1 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1
Formularz oferty:
Jałowy zestaw do cięcia cesarskiego dodatkowo wzmocniony, w pozycji na wznak z wyprostowanymi
kończynami dolnymi (nie w pozycji ginekologicznej), w zestawie z workiem zbierającym płyn
Minimalny skład zestawu:
- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki min. wym. 140x190cm,
- 1 obłożenie nakrycia stolika Mayo min. wym. 75x140cm,
- 1 serweta do cięcia cesarskiego min. wym. 180x300cm z otworem w okolicy jamy brzusznej z
przeźroczystą folią chirurgiczną, z workiem (torbą) na płyny,
- 1 serwety dla noworodka min. wym. 90 x 60 cm.
- 1 taśma samoprzylepna lub taśma lepną min. wym. 9x30cm lub bez taśmy samoprzylepnej w zestawie
jednakże z taśmą dostarczoną wraz z zestawem w osobnym opakowaniu
- 2 ręczniki celulozowe lub włókninowe min. wym. 20cm x 20cm
Lub
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 120x140 cm
- 1 x serweta dla noworodka 100x105 cm
- 1 x serweta z trilaminatu do cięcia cesarskiego o wymiarach196/249x300 cm
osłony ramion stołu, ze wzmocnieniem 52 x 67 cm oraz z dodatkowym wzmocnieniem na kończyny
pacjentki 43 x 57 cm, torba na płyny , przylepny otwór 30 x 36 cm z folią operacyjną z otworem i
dodatkowymi przylepcami , 4 uchwyty na przewody ,
- 1 x taśma lepna 8x40 cm,
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm,
Lub
-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
-1 x serweta na stolik Mayo min. 77x142 cm
-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm
-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm z
dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełnionym folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze
o
zintegrowaną torbą na płyny 270 , z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu,
zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów (zastępujące taśmę lepną) oraz dodatkowe
wzmocnienie.
Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy EN 13795, zestaw musi posiadać informacje o dacie
ważności i numer serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta, materiał musi składać się
z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa lub wiskozowo-polietylenowopolipropylenowa lub laminatu dwuwarstwowego) o gramaturze materiału na całej powierzchni
2
2
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min.53g/m lub 63 g/m , a w warstwie wzmocnionej min. 110g/m , produkt bezpiecznie pakowany do
transportu i magazynowania. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.
lub
1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)
1 serweta na stolik Mayo 80 x 145
1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną
250 x 315 cm ( ułożenie płasko na stole)
1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm
1 taśma samoprzylepna 10 x 50
2 ręczniki celulozowe 30 x 33
Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 cz 1-3 wysokie wymagania. Dwie etykiety
samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane
producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Zestaw pakowany w 2 kartony i
blister. Gramatura 55g/m2.
który otrzymuje nowe brzmienie:
Jałowy zestaw do cięcia cesarskiego dodatkowo wzmocniony, w pozycji na wznak z wyprostowanymi
kończynami dolnymi (nie w pozycji ginekologicznej), w zestawie z workiem zbierającym płyn
Minimalny skład zestawu:
- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki min. wym. 140x190cm,
- 1 obłożenie nakrycia stolika Mayo min. wym. 75x140cm,

- 1 serweta do cięcia cesarskiego min. wym. 180x300cm z otworem w okolicy jamy brzusznej z
przeźroczystą folią chirurgiczną, z workiem (torbą) na płyny,
- 1 serwety dla noworodka min. wym. 90 x 60 cm.
- 1 taśma samoprzylepna lub taśma lepną min. wym. 9x30cm lub bez taśmy samoprzylepnej w zestawie
jednakże z taśmą dostarczoną wraz z zestawem w osobnym opakowaniu
- 2 ręczniki celulozowe lub włókninowe min. wym. 20cm x 20cm
Lub
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 120x140 cm
- 1 x serweta dla noworodka 100x105 cm
- 1 x serweta z trilaminatu do cięcia cesarskiego o wymiarach196/249x300 cm
osłony ramion stołu, ze wzmocnieniem 52 x 67 cm oraz z dodatkowym wzmocnieniem na kończyny
pacjentki 43 x 57 cm, torba na płyny , przylepny otwór 30 x 36 cm z folią operacyjną z otworem i
dodatkowymi przylepcami , 4 uchwyty na przewody ,
- 1 x taśma lepna 8x40 cm,
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm,
Lub
-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
-1 x serweta na stolik Mayo min. 77x142 cm
-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm
-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm z
dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełnionym folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze
o
zintegrowaną torbą na płyny 270 , z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu,
zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów (zastępujące taśmę lepną) oraz dodatkowe
wzmocnienie.
Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy EN 13795, zestaw musi posiadać informacje o dacie
ważności i numer serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta, materiał musi składać się
z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa lub wiskozowo-polietylenowopolipropylenowa lub laminatu dwuwarstwowego) o gramaturze materiału na całej powierzchni
2
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min.53g/m lub 63 g/m , a w warstwie wzmocnionej min. 110g/m , produkt bezpiecznie pakowany do
transportu i magazynowania. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.
lub
1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)
1 serweta na stolik Mayo 80 x 145
1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną
250 x 315 cm ( ułożenie płasko na stole)
1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm
1 taśma samoprzylepna 10 x 50
2 ręczniki celulozowe 30 x 33
Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 cz 1-3 wysokie wymagania. Dwie etykiety
samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane
producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Zestaw pakowany w 2 kartony i
blister. Gramatura 55g/m2.
Lub
- 1x serweta T z workiem, folią chirurgiczną 325x250
- 1x podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic 90x60,
- 1x serweta na stół instrumentariuszki 190x150,
- 1x serweta na stolik Mayo 145x80,
- 2x serwetki do rąk 40x20, włók. kom.
- taśma samoprzylepna (w formie sterylnej),
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający dopuści zestaw jałowy do cięcia cesarskiego o składzie:
serweta z workiem, folią
chirurgiczną

1

podkład chłonny z pulpy
celulozowej typu Seni Soft
Basic

1

L2

320x180

90x60

PROST.

serweta na stół instrum.
serweta na stolik Mayo

1
1

190x150
145x80

włók.
40x20
kom.
Bez taśmy samoprzylepnej w zestawie? Taśma samoprzylepna ( w formie sterylnej) zostanie
uwzględniona w cenie zestawu i będzie dostarczana wraz z zestawem w osobnym opakowaniu.
Odp.
Zamawiający zmienia treść Formularza oferty w następujący sposób:
w pakiecie nr 5 poz. nr 1 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1
Formularz oferty:
Jałowy zestaw do cięcia cesarskiego dodatkowo wzmocniony, w pozycji na wznak z wyprostowanymi
kończynami dolnymi (nie w pozycji ginekologicznej), w zestawie z workiem zbierającym płyn
Minimalny skład zestawu:
- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki min. wym. 140x190cm,
- 1 obłożenie nakrycia stolika Mayo min. wym. 75x140cm,
- 1 serweta do cięcia cesarskiego min. wym. 180x300cm z otworem w okolicy jamy brzusznej z
przeźroczystą folią chirurgiczną, z workiem (torbą) na płyny,
- 1 serwety dla noworodka min. wym. 90 x 60 cm.
- 1 taśma samoprzylepna lub taśma lepną min. wym. 9x30cm lub bez taśmy samoprzylepnej w zestawie
jednakże z taśmą dostarczoną wraz z zestawem w osobnym opakowaniu
- 2 ręczniki celulozowe lub włókninowe min. wym. 20cm x 20cm
Lub
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 120x140 cm
- 1 x serweta dla noworodka 100x105 cm
- 1 x serweta z trilaminatu do cięcia cesarskiego o wymiarach196/249x300 cm
osłony ramion stołu, ze wzmocnieniem 52 x 67 cm oraz z dodatkowym wzmocnieniem na kończyny
pacjentki 43 x 57 cm, torba na płyny , przylepny otwór 30 x 36 cm z folią operacyjną z otworem i
dodatkowymi przylepcami , 4 uchwyty na przewody ,
- 1 x taśma lepna 8x40 cm,
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm,
Lub
-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
-1 x serweta na stolik Mayo min. 77x142 cm
-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm
-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm z
dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełnionym folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze
o
zintegrowaną torbą na płyny 270 , z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu,
zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów (zastępujące taśmę lepną) oraz dodatkowe
wzmocnienie.
Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy EN 13795, zestaw musi posiadać informacje o dacie
ważności i numer serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta, materiał musi składać się
z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa lub wiskozowo-polietylenowopolipropylenowa lub laminatu dwuwarstwowego) o gramaturze materiału na całej powierzchni
2
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min.53g/m lub 63 g/m , a w warstwie wzmocnionej min. 110g/m , produkt bezpiecznie pakowany do
transportu i magazynowania. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.
lub
1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)
1 serweta na stolik Mayo 80 x 145
1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną
250 x 315 cm ( ułożenie płasko na stole)
1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm
1 taśma samoprzylepna 10 x 50
2 ręczniki celulozowe 30 x 33
Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 cz 1-3 wysokie wymagania. Dwie etykiety
samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane
producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Zestaw pakowany w 2 kartony i
blister. Gramatura 55g/m2.
Lub
- 1x serweta T z workiem, folią chirurgiczną 325x250
serwetki do rąk

2

- 1x podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic 90x60,
- 1x serweta na stół instrumentariuszki 190x150,
-1x serweta na stolik Mayo 145x80,
- 2x serwetki do rąk 40x20, włók. kom.
- taśma samoprzylepna (w formie sterylnej),
który otrzymuje nowe brzmienie:
Zamawiający zmienia treść Formularza oferty w następujący sposób:
w pakiecie nr 5 poz. nr 1 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1
Formularz oferty:
Jałowy zestaw do cięcia cesarskiego dodatkowo wzmocniony, w pozycji na wznak z wyprostowanymi
kończynami dolnymi (nie w pozycji ginekologicznej), w zestawie z workiem zbierającym płyn
Minimalny skład zestawu:
- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki min. wym. 140x190cm,
- 1 obłożenie nakrycia stolika Mayo min. wym. 75x140cm,
- 1 serweta do cięcia cesarskiego min. wym. 180x300cm z otworem w okolicy jamy brzusznej z
przeźroczystą folią chirurgiczną, z workiem (torbą) na płyny,
- 1 serwety dla noworodka min. wym. 90 x 60 cm.
- 1 taśma samoprzylepna lub taśma lepną min. wym. 9x30cm lub bez taśmy samoprzylepnej w zestawie
jednakże z taśmą dostarczoną wraz z zestawem w osobnym opakowaniu
- 2 ręczniki celulozowe lub włókninowe min. wym. 20cm x 20cm
Lub
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 120x140 cm
- 1 x serweta dla noworodka 100x105 cm
- 1 x serweta z trilaminatu do cięcia cesarskiego o wymiarach196/249x300 cm
osłony ramion stołu, ze wzmocnieniem 52 x 67 cm oraz z dodatkowym wzmocnieniem na kończyny
pacjentki 43 x 57 cm, torba na płyny , przylepny otwór 30 x 36 cm z folią operacyjną z otworem i
dodatkowymi przylepcami , 4 uchwyty na przewody ,
- 1 x taśma lepna 8x40 cm,
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm,
Lub
-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
-1 x serweta na stolik Mayo min. 77x142 cm
-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm
-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm z
dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełnionym folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze
o
zintegrowaną torbą na płyny 270 , z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu,
zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów (zastępujące taśmę lepną) oraz dodatkowe
wzmocnienie.
Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy EN 13795, zestaw musi posiadać informacje o dacie
ważności i numer serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta, materiał musi składać się
z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa lub wiskozowo-polietylenowopolipropylenowa lub laminatu dwuwarstwowego) o gramaturze materiału na całej powierzchni
2
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min.53g/m lub 63 g/m , a w warstwie wzmocnionej min. 110g/m , produkt bezpiecznie pakowany do
transportu i magazynowania. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.
lub
1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)
1 serweta na stolik Mayo 80 x 145
1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną
250 x 315 cm ( ułożenie płasko na stole)
1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm
1 taśma samoprzylepna 10 x 50
2 ręczniki celulozowe 30 x 33
Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 cz 1-3 wysokie wymagania. Dwie etykiety
samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane
producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Zestaw pakowany w 2 kartony i
blister. Gramatura 55g/m2.
Lub
- 1x serweta T z workiem, folią chirurgiczną 325x250

- 1x podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic 90x60,
- 1x serweta na stół instrumentariuszki 190x150,
- 1x serweta na stolik Mayo 145x80,
- 2x serwetki do rąk 40x20, włók. kom.
- taśma samoprzylepna (w formie sterylnej),
lub
- 1x serweta z workiem, folią chirurgiczną 320x180,
- 1x podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic 90x60,
- 1x serweta na stół instrumentariuszki 190x150,
- 1x serweta na stolik Mayo 145x80,
- 2x serwetki do rąk 40x20, włók. kom.
- taśma samoprzylepna (w formie sterylnej),
Pytanie nr 13
Czy wszystkie terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w
rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy?
Odp.
Zamawiający informuje, iż terminy podane w umowie odnoszą się do dni kalendarzowych.
Pytanie nr 14
Czy Zamawiający dopuści termin płatności 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury?
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy Formularza oferty.
Pytanie nr 15
Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie
wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?
Odp.
Zamawiający informuje, iż zasady zmiany zakresu rzeczowego wskazano w § 9 ust. 5 lit b umowy.
Pytanie nr 16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku odstąpienia od umowy kara wynosiła 10%
niezrealizowanej części umowy?
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy Formularza oferty.
Pytanie nr 17
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany
średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w
przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez
Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?Dopisanie powyższego zdania nie
zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł
odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy Formularza oferty.
Ponadto Zamawiający zmienia treść Formularza oferty w pkt. 3 części A w następujący sposób:
z
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWINIA:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Pakiety 1,2,3 od dnia 11.09.2015 r do 10.09.2015 r.

Pakiety 4,5,6 od dnia 30.08.2015 r do 29.08.2016 r
na:
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWINIA:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Pakiety 1,2,3 od dnia 11.09.2015 r do 10.09.2017 r.
Pakiety 4,5,6 od dnia 30.08.2015 r do 29.08.2016 r
Zamawiający zmienia treść Wzoru umowy w par 2 ust. 8 w następujący sposób:

Z:
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy podstawowego i pomocniczego sprzętu
medycznego oraz obłożeń (zestawy ginekologiczne i fartuchy chirurgiczne) – powtórka.
2. Rodzaje, ilości i ceny jednostkowe podane zostały w Załączniku nr 1 do Umowy (Formularz
asortymentowo - cenowy) – przedmiot umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej ilości/wartości umowy
bez konsekwencji finansowych, uzależniając swoją decyzję od faktycznych potrzeb Zamawiającego
występujących podczas obowiązywania niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 i 2 jest dopuszczony do obrotu
i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Oferowane produkty posiadają termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od momentu ich
dostarczenia do Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 i 2,
a Zamawiający do odbioru przedmiotu umowy oraz zapłaty umówionej ceny.
7. Wartość umowy w dniu jej zawarcia wynosi:
Pakiet 1 - Pojemniki medyczne, osłonki na głowicę USG i UKG, stazy, patyczki, szpatułki i kieliszki
Netto: ………………………… zł /słownie:
…………………………………………………………………………….
Brutto: ………………………… zł /słownie:
……………………………………………………………………………
Pakiet 2 – Folia aluminiowa
Netto: ………………………… zł /słownie:
…………………………………………………………………………….
Brutto: ………………………… zł /słownie:
……………………………………………………………………………
Pakiet 3 – Pasta elektrodowa, kaniula donosowa, pojemnik do dobowej zbiórki moczu
Netto: ………………………… zł /słownie:
…………………………………………………………………………….
Brutto: ………………………… zł /słownie:
……………………………………………………………………………
Pakiet 4– Fartuchy chirurgiczne III
Netto: ………………………… zł /słownie:
…………………………………………………………………………….
Brutto: ………………………… zł /słownie:
……………………………………………………………………………
Pakiet 5 – Zestaw do cięcia cesarskiego
Netto: ………………………… zł /słownie:
…………………………………………………………………………….
Brutto: ………………………… zł /słownie:
……………………………………………………………………………

Pakiet 6 – Zestaw do szycia poporodowego
Netto: ………………………… zł /słownie:
…………………………………………………………………………….
Brutto: ………………………… zł /słownie:
……………………………………………………………………………
Cena ogółem:
Cena netto: ……………… /słownie: …………………………………
Cena brutto: ……………. /słownie: …………………………………
8.Umowa obowiązuje:
Dla Pakietów 1,2,3 od dnia 11.09.2015 r do 10.09. 2015 r., lub do czasu wykorzystania zakładanych
ilości wynikających z Załącznika Nr 1 do umowy (Formularz asortymentowo - cenowy).
Dla Pakietów 4,5,6 od dnia 30.08.2015 r do 29.08.2016 r lub do czasu wykorzystania zakładanych
ilości wynikających z Załącznika Nr 1 do umowy (Formularz asortymentowo - cenowy).
9.Realizacja każdego pakietu z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron.
na:
§2
Przedmiot umowy
8. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy podstawowego i pomocniczego sprzętu
medycznego oraz obłożeń (zestawy ginekologiczne i fartuchy chirurgiczne) – powtórka.
9. Rodzaje, ilości i ceny jednostkowe podane zostały w Załączniku nr 1 do Umowy (Formularz
asortymentowo - cenowy) – przedmiot umowy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej ilości/wartości umowy
bez konsekwencji finansowych, uzależniając swoją decyzję od faktycznych potrzeb Zamawiającego
występujących podczas obowiązywania niniejszej umowy.
11. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 i 2 jest dopuszczony do obrotu
i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
12. Oferowane produkty posiadają termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od momentu ich
dostarczenia do Zamawiającego.
13. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 i 2,
a Zamawiający do odbioru przedmiotu umowy oraz zapłaty umówionej ceny.
14. Wartość umowy w dniu jej zawarcia wynosi:
Pakiet 1 - Pojemniki medyczne, osłonki na głowicę USG i UKG, stazy, patyczki, szpatułki i kieliszki
Netto: ………………………… zł /słownie:
…………………………………………………………………………….
Brutto: ………………………… zł /słownie:
……………………………………………………………………………
Pakiet 2 – Folia aluminiowa
Netto: ………………………… zł /słownie:
…………………………………………………………………………….
Brutto: ………………………… zł /słownie:
……………………………………………………………………………
Pakiet 3 – Pasta elektrodowa, kaniula donosowa, pojemnik do dobowej zbiórki moczu
Netto: ………………………… zł /słownie:
…………………………………………………………………………….
Brutto: ………………………… zł /słownie:
……………………………………………………………………………
Pakiet 4– Fartuchy chirurgiczne III
Netto: ………………………… zł /słownie:
…………………………………………………………………………….

Brutto: ………………………… zł /słownie:
……………………………………………………………………………
Pakiet 5 – Zestaw do cięcia cesarskiego
Netto: ………………………… zł /słownie:
…………………………………………………………………………….
Brutto: ………………………… zł /słownie:
……………………………………………………………………………
Pakiet 6 – Zestaw do szycia poporodowego
Netto: ………………………… zł /słownie:
…………………………………………………………………………….
Brutto: ………………………… zł /słownie:
……………………………………………………………………………
Cena ogółem:
Cena netto: ……………… /słownie: ………………………………….
Cena brutto: ……………. /słownie: ……………………………………
8.Umowa obowiązuje:
Dla Pakietów 1,2,3 od dnia 11.09.2015 r do 10.09. 2017 r., lub do czasu wykorzystania zakładanych
ilości wynikających z Załącznika Nr 1 do umowy (Formularz asortymentowo - cenowy).
Dla Pakietów 4,5,6 od dnia 30.08.2015 r do 29.08.2016 r lub do czasu wykorzystania zakładanych
ilości wynikających z Załącznika Nr 1 do umowy (Formularz asortymentowo - cenowy).
9. Realizacja każdego pakietu z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron.
Pozostałe zapisy formularza oferty nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl

