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w trybie przetargu nieograniczonego na:
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Załącznik nr 1 − Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 2 − Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 − Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 − Wzór umowy
Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące oferowanego asortymentu

Sporządziła: Dorota Czajka
Zatwierdziła pod względem formalnym: Magdalena Kozak
Jastrzębie - Zdrój, dnia …………..2016 r.

Zatwierdziła:
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju
Maria Zawada

Zamawiający oczekuje, Ŝe Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz
przedłoŜenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego
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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 materiałów szewnych (BZP.38.382-35.16)
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).
3.3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 16 pakietów (części), tj.:
- Pakiet 1 – Nić poliamidowa niewchłanialna
- Pakiet 2 – Nić polipropylenowa niewchłanialna
- Pakiet 3 – Syntetyczny szew niewchłanialny
- Pakiet 4 – Nić pleciona syntetyczne powlekana silikonem niewchłanialna
- Pakiet 5 – Nić poliestrowa niewchłanialna
- Pakiet 6 – Nić stalowa niewchłanialna
- Pakiet 7 – Nić plecionkowa poliamidowa niewchłanialna
- Pakiet 8 – Nić plecionkowa z kwasu glikolowego i mlekowego wchłanialna
- Pakiet 9 – Nić plecionkowa szybkowchłanialna
- Pakiet 10 – Nić syntetyczna wykonana z glikonatu wchłanialna
- Pakiet 11 – Nić syntetyczna wykonana z poliestru polidwuoksanonu wchłanialna
- Pakiet 12 – Nici okulistyczne
- Pakiet 13 – Nić syntetyczna, monofilamentowa, szybkowchłanialna
- Pakiet 14 – Nić chirurgiczna do załoŜenia szwu okręŜnego lub kapciuchowego przy
niewydolności ciśnieniowo-szyjkowej w ciąŜy
- Pakiet 15 – Taśma syntetyczna do zespalania narządów miąŜszowych
- Pakiet 16 – Szew niewchłanialny poliamidowy
3.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
3.5. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
33141121-4
Szwy chirurgiczne;
33141120-7
Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
3.6. 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 waŜności na
opakowaniu handlowym i jeŜeli to moŜliwe na wyrobie lub opakowaniu gwarantującym
jego sterylność (jeŜeli dotyczy) w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny
c) okres waŜności nie krótszy niŜ 12 miesięcy od momentu ich dostarczenia do
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Zamawiającego.
d) dostawy wraz z wniesieniem i rozładunkiem towaru odbywać się będą na koszt i ryzyko
Wykonawcy loco magazyn Zamawiającego w opakowaniach zabezpieczających jakość
dostarczanego towaru i odpowiadających warunkom transportu, odbioru i
przechowywania.
3.7. Zamawiający dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.
3.8. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych w ramach ustalonego
pakietu na poszczególne pozycje.
3.9. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.
3.10. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 7.
3.11. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwość składania ofert równowaŜnych.
4.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
- przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, lub do czasu wykorzystania
zakładanych ilości wynikających z Załącznika Nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w
tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w
tym zakresie,
c) zdolność techniczna lub zawodowa – Zamawiający nie stawia warunku w tym
zakresie.
5.2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy Pzp - Zamawiający nie
przewiduje wykluczenia Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust 5.
ustawy PZP.
5.3. Poleganie na potencjale innych podmiotów:
1) Wykonawca moŜe w celu potwierdzenia spełniania warunków, sytuacjach których mowa
sytuacjach pkt. 5.1. ppkt. 2) lit. a), w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi
udowodnić Zamawiającemu, Ŝe realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
3) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 (zgodnie z art.
22a ust. 3 Ustawy Pzp).
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
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5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba Ŝe za nieudostępnienie nie ponosi winy.
6) JeŜeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w pkt. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiający Ŝąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeŜeli
wykaŜe zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o której mowa w ppkt. 1).
6.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU
ORAZ
BRAK
PODSTAW
WYKLUCZENIA
6.1. Do oferty kaŜdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
a) Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ oraz załączniku nr 4
do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, Ŝe
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie o którym mowa w pkt. 6.1. lit. a) niniejszej SIWZ składa kaŜdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma
potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym kaŜdy z Wykonawców wykazuje spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnia – w zakresie, wspólnego jakim
powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje
o tych podmiotach wspólnego oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1. lit. a) niniejszej
SIWZ.
d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa wspólnego pkt. 5.3. ppkt. 2) SIWZ –
jeŜeli Wykonawca polega na zdolnościach pomiotu trzeciego wg załącznika nr 6.

6.2.

Do oferty, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy
PZP naleŜy złoŜyć:
a) prospekty, katalogi producenta, ulotki w języku polskim dotyczące wszystkich
zaoferowanych pozycji w pakiecie (naleŜy opisać nr pakietu i pozycji) – potwierdzające
wymagane przez Zamawiającego parametry. Jednocześnie naleŜy posać numer strony
materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz
zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się
potwierdzenie wymaganego parametru.
b) Oświadczenie, Ŝe oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie
prawo, na podstawie których moŜe być wprowadzony do obrotu i stosowania w
placówkach ochrony zdrowia w RP – według załącznika nr 7.
c) Próbki oferowanego asortymentu (zgodnie z poniŜszym wykazem) w celu dokonania
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weryfikacji zgodności zaoferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia:
Numer
pakietu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Numer / -y pozycji
w pakiecie
od 1 do 18
od 1 do 6
od 1 do 10
od 1 do 16
od 1 do 3
od 1 do 2
1
od 1 do 25
od 1 do 2
od 1 do 10
od 1 do 17
od 1 do 8
od 1 do 2
1
od 1 do 2
1

Ilość
wymaganych próbek
po 2 saszetki do kaŜdej pozycji asortymentowej
po 2 saszetki do kaŜdej pozycji asortymentowej
po 2 saszetki do kaŜdej pozycji asortymentowej
po 2 saszetki do kaŜdej pozycji asortymentowej
po 1 saszetki do kaŜdej pozycji asortymentowej
po 1 saszetki do kaŜdej pozycji asortymentowej
4 saszetki
po 2 saszetki do kaŜdej pozycji asortymentowej
po 2 saszetki do kaŜdej pozycji asortymentowej
po 2 saszetki do kaŜdej pozycji asortymentowej
po 2 saszetki do kaŜdej pozycji asortymentowej
po 2 saszetki do kaŜdej pozycji asortymentowej
po 2 saszetki do kaŜdej pozycji asortymentowej
po 2 saszetki do kaŜdej pozycji asortymentowej
po 2 saszetki do kaŜdej pozycji asortymentowej
4 saszetki

UWAGA! - KaŜdą z próbek naleŜy oznaczyć nazwą Wykonawcy, podać numer pakietu i pozycji asortymentowej,
której dotyczy. Próbki, o których mowa w w/w tabeli powinny być zaopatrzone w etykiety handlowe, sporządzone w
języku polskim, zawierające niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego uŜywania dla bezpośredniego
uŜytkowania.

6.3.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyŜej oceniona, do złoŜenia w wyznaczonym, nie krótszym niŜ 5 dni terminie,
aktualnych na dzień składania ofert następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

6.4.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaŜe Zamawiającemu oświadczenie o
przynaleŜności lub braku przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złoŜeniem oświadczenia wykonawca moŜe przedstawić
dowody, Ŝe powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.5.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich moŜe zadać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1126).

6.6.

JeŜeli wykonawca nie złoŜy oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.1. lit. a) 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 złoŜenia, uzupełnienia,
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba Ŝe mimo ich złoŜenia oferta
wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania.
Forma składanych dokumentów:

6.7.
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a) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu wskazanym w pkt. 6.4 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 niŜ 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 kaŜdego z nich dotyczą.
d) Dokument wielostronicowy przedłoŜony w formie kserokopii winien być potwierdzony
za zgodność z oryginałem na kaŜdej stronie.
e) Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
f) Wymogi w zakresie formy składanych dokumentów dotyczą równieŜ dokumentów
uzupełnianych w myśl art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp.
g) ZłoŜone dokumenty w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez odpowiedni
podmiot za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
7.1. 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
zastrzeŜeń, a takŜe informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcy;
2) Oświadczenia wymienione w pkt. 6.1. lit a) niniejszej SIWZ tj.: załącznik nr 3 i nr 4
do SIWZ – dotyczące Wykonawcy oraz innych podmiotów, jeŜeli Wykonawca polega
na zdolnościach lub sytuacji określonych w art. 22a Ustawy Pzp.
3) Wypełniony Formularz asortymentowo - cenowy (Załącznik nr 1 do SIWZ),
stanowiący wartości realizacji zadania.
4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, którym mowa w pkt. 5.3. ppkt. 2) SIWZ, jeŜeli
Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu trzeciego – wg załącznika
nr 6.
5) Pełnomocnictwo – zgodnie z pkt. 7.3. niniejszej SIWZ.
7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upowaŜnioną 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.
W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, naleŜy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję. ZłoŜenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŜonych
przez danego Wykonawcę.
Treść złoŜonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
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7.7.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7.8. Zaleca się, aby kaŜda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,
a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana,
zszyta uniemoŜliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
7.9. Poprawki lub zmiany (równieŜ przy uŜyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
7.10. Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w
następujący sposób:
Oferta na: „Dostawy materiałów szewnych” (BZP.38.382-35.16)
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 09.12.2016 r. godz. 10:30”
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
7.11. Zamawiający informuje, iŜ 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, Ŝe nie
mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iŜ zastrzeŜone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
7.12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŜone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złoŜone 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, Ŝe wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w
trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeŜeń.
7.13. ZastrzeŜenie 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.
7.14. Zamawiający informuje, Ŝe w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w
trybie art. 90 ustawy PZP, a złoŜone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeŜenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Przedmiotowe zastrzeŜenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy
Wykonawca oprócz samego zastrzeŜenia, jednocześnie wykaŜe, iŜ dane informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
7.15. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŜonej
oferty pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złoŜone 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.
7.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złoŜenie 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 złoŜonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą
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otwierane.
7.17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złoŜonych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyraŜonej w walutach innych niŜ PLN,
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia
wszczęcia postępowania.
7.18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeŜeniem 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 naleŜy, 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
projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
8. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
8.1. 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 naleŜy dołączyć do oferty.
Uwaga: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców.
8.2. W przypadku, gdy upowaŜnienie wynika wprost z treści umowy, umowę moŜna dołączyć
do oferty.
8.3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie
odpowiedzialność za realizację zamówienia.
9. PODWYKONAWCY
9.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części
zamówienia przez Wykonawcę.
9.2. Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takich
okolicznościach Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę:
a) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom,
b) firm Podwykonawców.
9.3.

9.4.

JeŜeli 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, iŜ proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niŜ Podwykonawca, na którego zasobach
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2
Ustawy Pzp).
Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za naleŜyte wykonanie zamówienia.

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
10.1. 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.
10.2. Wartość brutto oferty naleŜy obliczyć zgodnie z Formularzem asortymentowo - cenowym
(Załącznik nr 1 do SIWZ).
10.3. 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;
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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”.

10.4. 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.
10.5. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia – poniŜej 5 naleŜy końcówkę pominąć, powyŜej i równe 5 naleŜy zaokrąglić
w górę).
10.6. Cena oferty winna być wyraŜona w złotych polskich (PLN).
10.7. JeŜeli w postępowaniu złoŜona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
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, Ŝe wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
10.8. Ponadto zgodnie z art. 93 ust. 1 c ustawy Pzp w przypadku, o którym mowa w art. 93 ust. 1
pkt. 4 ww. ustawy, jeŜeli złoŜono 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 najniŜsza ceną dolicza się podatek
od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z
przepisami.
11. 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:
1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C
1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1.

Cena (koszt)

60%

2.

Jakość

40%

2. Punkty przyznawane za podane w pkt 11.1. SIWZ kryterium będą liczone według
następującego wzoru:
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Nr kryterium

Wzór
Cena brutto:

1.

Cmin
Wartość punktowa ceny = ––––––––––––– x 100 x 60%
Cbad
gdzie: Cbad - cena brutto podana w badanej ofercie
Cmin - najniŜsza cena brutto spośród wszystkich ofert
Jakość

2.

Jbad
Wartość punktowa jakości = ––––––––––––– x 100 x40
Jmax
gdzie: Jbad - ilość punktów uzyskana w ofercie badanej

11.2. Punkty wyliczone w kaŜdym z ww. kryteriów zostaną zsumowane. W ten sposób
Zamawiający uzyska ocenę końcową. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Zamawiający wybierze ofertę o najwyŜszej wartości oceny końcowej. Wynik przedstawiony
zostanie w punktach. Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
11.3. Punkty za ocenę techniczną(jakość) przyznaje się na podstawie oceny dostarczonych próbek
produktów – (Wykonawca, który nie załączy próbek w wymaganej ilości otrzyma w w/w
kryterium 0 pkt.). Próbki naleŜy dołączyć do oferty i złoŜyć u Zamawiającego w miejscu
składania ofert do dnia składania ofert do godziny 10:00.
Wszystkie zaoferowane próbki są materiałem zuŜywalnym i nie podlegają zwrotowi.
Próbki naleŜy opisać (posegregować) zgodnie z pakietem i pozycjami w celu łatwej
identyfikacji.
Uwaga: NaleŜy sporządzić wykaz przekazanych próbek.
11.4. Ocena jakości dostarczonych próbek, o których mowa w pkt. 6.2. SIWZ zostanie
przeprowadzona na podstawie poniŜszych parametrów jakościowych:
Pakiet nr 1 – Nić poliamidowa niewchłanialna
Lp.
Wyszczególnienie
igła
1.
odporność na złamanie, wygięcie
2.
zachowanie wyjściowej ostrości igły po wielokrotnym uŜyciu
nitka
3.
łatwość wiązania nici
4.
pewność węzła po zawiązaniu
5.
odporność nitki na zerwanie
6.
pamięć skrętu
Pakiet nr 2 – Nić polipropylenowa niewchłanialna
Lp.
Wyszczególnienie
igła
1.
odporność na złamanie, wygięcie
2.
zachowanie wyjściowej ostrości igły po wielokrotnym uŜyciu
nitka
3.
łatwość wiązania nici
4.
pewność węzła po zawiązaniu
5.
odporność nitki na zerwanie
6.
pamięć skrętu
Pakiet nr 3 – Syntetyczny szew niewchłanialny
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max 10 pkt
max 10 pkt
max 5 pkt
max 5 pkt
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max 5 pkt

Ilość punktów
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max 5 pkt
max 5 pkt
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Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyszczególnienie
igła
odporność na złamanie, wygięcie
zachowanie wyjściowej ostrości igły po wielokrotnym uŜyciu
nitka
łatwość wiązania nici
pewność węzła po zawiązaniu
odporność nitki na zerwanie
pamięć skrętu

Ilość punktów
max 10 pkt
max 10 pkt
max 5 pkt
max 5 pkt
max 5 pkt
max 5 pkt

Pakiet nr 4 poz. od 1 do 10 – Nić pleciona syntetycznie powlekana silikonem niewchłanialna
Lp.
Wyszczególnienie
Ilość punktów
igła
1.
odporność na złamanie, wygięcie
max 10 pkt
2.
zachowanie wyjściowej ostrości igły po wielokrotnym uŜyciu
max 10 pkt
nitka
3.
łatwość wiązania nici
max 5 pkt
4.
pewność węzła po zawiązaniu
max 5 pkt
5.
odporność nitki na zerwanie
max 5 pkt
6.
pamięć skrętu
max 5 pkt
Pakiet nr 4 poz. od 11 do 16 – Nić pleciona syntetycznie powlekana silikonem niewchłanialna
Lp.
Wyszczególnienie
Ilość punktów
nitka
1.
łatwość wiązania nici
max 10 pkt
2.
pewność węzła po zawiązaniu
max 10 pkt
3.
odporność nitki na zerwanie
max 10 pkt
4.
pamięć skrętu
max 10 pkt
Pakiet nr 5 – Nić poliestrowa niewchłanialna
Lp.
Wyszczególnienie
igła
1.
odporność na złamanie, wygięcie
2.
zachowanie wyjściowej ostrości igły po wielokrotnym uŜyciu
nitka
3.
łatwość wiązania nici
4.
pewność węzła po zawiązaniu
5.
odporność nitki na zerwanie
6.
pamięć skrętu
Pakiet nr 6 – Nić stalowa niewchłanialna
Lp.
Wyszczególnienie
igła
1.
odporność na złamanie, wygięcie
2.
zachowanie wyjściowej ostrości igły po wielokrotnym uŜyciu
nitka
3.
łatwość wiązania nici
4.
pewność węzła po zawiązaniu
5.
odporność nitki na zerwanie
6.
pamięć skrętu
Pakiet nr 7 – Nić plecionkowa poliamidowa niewchłanialna
Lp.
Wyszczególnienie
igła
1. odporność na złamanie, wygięcie
2. zachowanie wyjściowej ostrości igły po wielokrotnym uŜyciu
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max 10 pkt
max 10 pkt
max 5 pkt
max 5 pkt
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max 5 pkt
max 5 pkt
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max 10 pkt
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nitka
3.
4.
5.
6.

łatwość wiązania nici
pewność węzła po zawiązaniu
odporność nitki na zerwanie
pamięć skrętu

max 5 pkt
max 5 pkt
max 5 pkt
max 5 pkt

Pakiet nr 8 poz. od 1 do 18 – Nić plecionkowa z kwasu glikolowego i mlekowego wchłanialna
Lp.
Wyszczególnienie
Ilość punktów
igła
1. odporność na złamanie, wygięcie
max 10 pkt
2. zachowanie wyjściowej ostrości igły po wielokrotnym uŜyciu
max 10 pkt
nitka
3. łatwość wiązania nici
max 5 pkt
4. pewność węzła po zawiązaniu
max 5 pkt
5. odporność nitki na zerwanie
max 5 pkt
6. pamięć skrętu
max 5 pkt
Pakiet nr 8 poz. od 19 do 25 – Nić plecionkowa z kwasu glikolowego i mlekowego wchłaniana
Lp.
Wyszczególnienie
Ilość punktów
nitka
1. łatwość wiązania nici
max 10 pkt
2. pewność węzła po zawiązaniu
max 10 pkt
3. odporność nitki na zerwanie
max 10 pkt
4. pamięć skrętu
max 10 pkt
Pakiet nr 9 – Nić plecionkowa szybkowchłanialna
Lp.
Wyszczególnienie
igła
1. odporność na złamanie, wygięcie
2. zachowanie wyjściowej ostrości igły po wielokrotnym uŜyciu
nitka
3. łatwość wiązania nici
4. pewność węzła po zawiązaniu
5. odporność nitki na zerwanie
6. pamięć skrętu
Pakiet nr 10 – Nić syntetyczna wykonana z glikonatu wchłanialna
Lp.
Wyszczególnienie
igła
1. odporność na złamanie, wygięcie
2. zachowanie wyjściowej ostrości igły po wielokrotnym uŜyciu
nitka
3. łatwość wiązania nici
4. pewność węzła po zawiązaniu
5. odporność nitki na zerwanie
6. pamięć skrętu
Pakiet nr 11 – Nić syntetyczna wykonana z poliestru polidwuoksanonu wchłanialna
Lp.
Wyszczególnienie
igła
1. odporność na złamanie, wygięcie
2. zachowanie wyjściowej ostrości igły po wielokrotnym uŜyciu
nitka
3. łatwość wiązania nici
4. pewność węzła po zawiązaniu
5. odporność nitki na zerwanie
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Ilość punktów
max 10 pkt
max 10 pkt
max 5 pkt
max 5 pkt
max 5 pkt
max 5 pkt

Ilość punktów
max 10 pkt
max 10 pkt
max 5 pkt
max 5 pkt
max 5 pkt
max 5 pkt

Ilość punktów
max 10 pkt
max 10 pkt
max 5 pkt
max 5 pkt
max 5 pkt
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6.

pamięć skrętu

max 5 pkt

Pakiet nr 12 – Nici okulistyczne
Lp.

Ilość punktów

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyszczególnienie
igła
odporność na złamanie, wygięcie
zachowanie wyjściowej ostrości igły po wielokrotnym uŜyciu
nitka
łatwość wiązania nici
pewność węzła po zawiązaniu
odporność nitki na zerwanie
pamięć skrętu

Pakiet nr 13 – Nić syntetyczna, monofilamentowa, szybkowchłanialna
Lp.
Wyszczególnienie
igła
1. odporność na złamanie, wygięcie
2. zachowanie wyjściowej ostrości igły po wielokrotnym uŜyciu
nitka
3. łatwość wiązania nici
4. pewność węzła po zawiązaniu
5. odporność nitki na zerwanie
6. pamięć skrętu

max 10 pkt
max 10 pkt
max 5 pkt
max 5 pkt
max 5 pkt
max 5 pkt

Ilość punktów
max 10 pkt
max 10 pkt
max 5 pkt
max 5 pkt
max 5 pkt
max 5 pkt

Pakiet nr 14 - Nić chirurgiczna do załoŜenia szwu okręŜnego lub kapciuchowego przy

niewydolności ciśnieniowo-szyjkowej w ciąŜy
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyszczególnienie
igła
odporność na złamanie, wygięcie
zachowanie wyjściowej ostrości igły po wielokrotnym uŜyciu
nitka
łatwość wiązania nici
pewność węzła po zawiązaniu
odporność nitki na zerwanie
pamięć skrętu

Pakiet nr 15 – Taśma syntetyczna do zespalania narządów miąŜszowych
Lp.
Wyszczególnienie
igła
1. odporność na złamanie, wygięcie
2. zachowanie wyjściowej ostrości igły po wielokrotnym uŜyciu
nitka
3. łatwość wiązania nici
4. pewność węzła po zawiązaniu
5. odporność nitki na zerwanie
6. pamięć skrętu
Pakiet nr 16 – Szew niewchłanialny poliamidowy
Lp.
Wyszczególnienie
igła
1. odporność na złamanie, wygięcie
2. zachowanie wyjściowej ostrości igły po wielokrotnym uŜyciu
nitka
3. łatwość wiązania nici
4. pewność węzła po zawiązaniu
5. odporność nitki na zerwanie
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Ilość punktów
max 10 pkt
max 10 pkt
max 5 pkt
max 5 pkt
max 5 pkt
max 5 pkt

Ilość punktów
max 10 pkt
max 10 pkt
max 5 pkt
max 5 pkt
max 5 pkt
max 5 pkt

Ilość punktów
max 10 pkt
max 10 pkt
max 5 pkt
max 5 pkt
max 5 pkt

(BZP.38.382-35.16)
6.

pamięć skrętu

max 5 pkt

11.5. Oferta Wykonawcy, który nie załączy wymaganych do oceny jakości próbek w ilości
podanej w pkt. 6.2. Zostanie odrzucona z procedury przetargowej. Próbki wymagane do
oceny jakości nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ustawy PZP.
Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyska największą ilość punktów.
11.6. 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.
11.7. JeŜeli nie będzie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niŜszą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy
PZP).
11.8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
11.9. Punkty wyliczone w kaŜdym z ww. kryteriów zostaną zsumowane. W ten sposób
Zamawiający uzyska ocenę końcową K. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Zamawiający wybierze ofertę o najwyŜszej wartości oceny końcowej K. Wynik
przedstawiony zostanie w punktach. Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2
miejsc po przecinku.
11.10. Maksymalna liczba punktów, moŜliwych do uzyskania przez Wykonawcę, będąca sumą
wszystkich kryteriów wynosi 100.
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 moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, Ŝe Zamawiający moŜe tylko
raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres nie
dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.
12.3. Odmowa wyraŜenia zgody na przedłuŜenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.
12.4. PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłuŜeniem okresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłuŜony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŜenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŜenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
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13. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A
TAKśE 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 (równieŜ w przypadku ich złoŜenia 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 Ŝądanie kaŜdej ze stron, niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.
13.6. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
13.7. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niŜ do
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert (tj. 05.12.2016 r.),
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po
upływie terminu, o którym mowa powyŜej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
13.8. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w rozdz. 9. pkt. 9.7. niniejszej SIWZ.
13.9. W przypadku rozbieŜności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą naleŜy 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
Dorota Czajka – Referent d/s Zamówień Publicznych
Tel.: (032) 47 84 548
13.12. Jednocześnie Zamawiający informuje, Ŝe przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek
inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania
się z Wykonawcami - niŜ wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, Ŝe
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 naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1,
na I piętrze, do dnia 09.12.2016 r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem
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przedstawionym w rozdziale 11. 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 złoŜona 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 Sali konferencyjnej na I piętrze (A 21)
w dniu 09.12.2016 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
c) stronie www.bip.wss2.com informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia;
d) firm oraz adresów wykonawców, którzy złoŜyli oferty w terminie;
e) 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 złoŜonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający moŜe Ŝądać przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony
umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania
kaŜdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu
trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i
rękojmi), wykluczenie moŜliwości 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, Ŝe
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO
UMOWY
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia naleŜytego 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, JEśELI ZAMAWIAJĄCY
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
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19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
19.1. KaŜdemu Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniŜej kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
19.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują równieŜ
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

Zatwierdzono przez Komisję przetargową pod względem merytorycznym w dniu ………...2016 r.
Komisja przetargowa:

Przewodniczący
Magdalena Kozak

…………………………………………………

Sekretarz:
Dorota Czajka

…………………………………………………

Członek
Marzena Lencka

……………………………………………………

Członek
Krzysztof Kowalczyk

……………………………………………………

Zatwierdziła:
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju dnia ………..2016
r.

…………………………………………………
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Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)
PAKIET NR 1 - NIĆ POLIAMIDOWA NIEWCHŁANIALNA
Opis materiału: jednowłóknowa, syntetyczna, nić poliamidowa barwna, niewchłanialna, sterylna.

Lp.

Wymaganyr
ozmiar

Długośćn
itki
w cm **

Opis parametrów igły

1.

9/0

12

3/8 koła; okrągła; 4,8 mm
[+- 0,2 mm]

2.

8/0

12

3/8 koła; okrągła; 6,7 mm
[+- 0,3 mm]

3.

6/0

45

3/8 koła; odwrotnie tnąca lub
tnąca; 13 mm [+- 1 mm];
kosmetyczna o zakończeniu mikro

4.

5/0

45

3/8 koła; odwrotnie tnąca o
zakończeniu mikro; 16 mm
[+- 3 mm]

5.

5/0

45

3/8 koła; odwrotnie tnąca o
zakończeniu mikro; 11 mm
[+- 2 mm]

150

6.

4/0

45

3/8 koła; odwrotnie tnąca lub
tnąca; 16 mm
[+- 3 mm] o zakończeniu mikro

900

7.

3/0

75

3/8 koła; odwrotnie tnąca lub
tnąca; 28 mm
[+- 2 mm]

2 000

Ilość
saszetek

Cena netto saszetki
[PLN]

46

46

60

150

18

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartośćb
rutto
[PLN]

Producent,
nazwa handlowa,
symbol katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
Dopuszczającego
do obrotu*
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8.

2/0

75

3/8 koła; odwrotnie tnąca lub
tnąca; 28 mm
[+- 2mm]

2 750

9.

2/0

75

3/8 koła; odwrotnie tnąca lub
tnąca; 40 mm
[+- 3 mm]

1 120

10.

2/0

100

3/8 koła; odwrotnie tnąca lub
tnąca; 47 mm[+- 3 mm]

320

11.

3/0

75

3/8 koła; odwrotnie tnąca lub
tnąca; 19 mm [+- 1 mm]

1 270

12.

4/0

45

3/8 koła; odwrotnie tnąca lub
tnąca; 13 mm [+- 1 mm]; o
zakończeniu mikro

570

13.

1

150, pętla

1/2 koła; okrągła; 51 mm
[+- 3 mm]

30

14.

1

75

1/2 koła; odwrotnie tnąca lub
tnąca; 51 mm
[+- 3 mm]

100

15.

3/0

75

3/8 koła, 30 mm igła, odwrotnie
tnąca

1 080

45

3/8 koła, 16 mm igła, odwrotnie
tnąca, kosmetyczna
mikrograwerowana z
przyostrzonym dwustronnie
zakończeniem typu micro-piont

48

48

24

16.

4/0

17.

5/0

45

3/8 koła, 16 mm igła, odwrotnie
tnąca, kosmetyczna
mikrograwerowana z
przyostrzonym dwustronnie
zakończeniem typu micro-piont

18.

6/0

45

3/8 koła, 13 mm igła, odwrotnie

19

(BZP.38.382-35.16)
tnąca, kosmetyczna z precyzyjnym
ostrzem ( typu micro point)
Razem

X

X

X

* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia naleŜy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru naleŜy wpisać datę wydania dokumentu
** podane długości nici oraz ilości odcinków w saszetce są to wielkości minimalne - jeśli oferowany szew będzie krótszy lub ilość odcinków w saszetce będzie mniejsza od Ŝądanego w SIWZ, naleŜy
wówczas pomnoŜyć Ŝądane zapotrzebowanie na nici odpowiednią ilość razy (2x, 3x, …, itd.), aŜ do otrzymania Ŝądanych w SIWZ wielkości.
1. Igła kosmetyczna - specjalna igła uŜywana do szycia powłok skórnych o istotnie polepszonych parametrach w odniesieniu do końcowego efektu kosmetycznego
2. Pętla - specjalny szew przeznaczony do uŜycia w przypadku wykorzystania techniki szwu pętlowego
3. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce, lecz do pełnych saszetek.
4. KaŜda ilość odcinków przewyŜszająca wielkości Ŝądane będzie uznana za prawidłową.
5. Długość nici lub ilości odcinków w saszetce, które będą przewyŜszały wielkości Ŝądane nie podlegają przeliczeniu.
Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2016 r.

...........................................................................
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Po zmianach w dnia 06.12.2016 r

(Pieczęć Wykonawcy)

PAKIET NR 2 - NIĆ POLIPROPYLENOWA NIEWCHŁANIALNA
Opis materiału poz. 1-5: jednowłóknowa, syntetyczna, nić polipropylenowo-polietylenowa, niewchłanialna, sterylna.
Opis materiału poz. 6: jednowłóknowa, syntetyczna, nić polipropylenowa, niewchłanialna, sterylna.
L.p.

Wymaganyro
zmiar

Długość
nitki
w cm**

Opis parametrów igły

1.

5/0

90

½ koła; podwójna;
okrągła; 16 mm
[+- 2 mm]

108

½ koła; podwójna;
okrągła; 17 mm
[+- 2 mm]

108

½ koła; podwójna;
okrągła; 22 mm
[+- 2 mm]

144

½ koła; okrągła; 26
mm [+- 1 mm];
tnący czubek lub igła
okrągła posiadająca
końcówkę tnącą

252

2.

3.

4.

4/0

3/0

3/0

90

90

75-90

Ilość
saszetek

5.

2/0

75

½ koła; okrągła; 26
mm [+- 1 mm]

540

6.

0

75

½ koła; 39 mm [+- 3
mm] o zakończeniu
trokarowym

180

Cena netto
Saszetki
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

Razem

VAT[
%]

X

Wartośćb
rutto
[PLN]

Producent,
nazwa handlowa,
symbol katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
Dopuszczającego
do obrotu*

X

X

* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia naleŜy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru naleŜy wpisać datę wydania dokumentu
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** podane długości nici oraz ilości odcinków w saszetce są to wielkości minimalne-, jeśli oferowany szew będzie krótszy lub ilość odcinków w saszetce będzie mniejsza od Ŝądanego w SIWZ, naleŜy
wówczas pomnoŜyć Ŝądane zapotrzebowanie na nici odpowiednią ilość razy (2x, 3x…, itd.), aŜ do otrzymania Ŝądanych w SIWZ wielkości.
1. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce, lecz do pełnych saszetek.
2. KaŜda ilość odcinków przewyŜszających wielkości Ŝądane będzie uznana za prawidłową.
3. Długość nici lub ilości odcinków w saszetce, które będą przewyŜszały wielkości Ŝądane nie podlegają przeliczeniu.
Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2016 r.

...........................................................................
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)
PAKIET NR 3 - SYNTETYCZNY SZEW NIEWCHŁANIALNY
Opis materiału: syntetyczny szew niewchłanialny, jednowłóknowy, poliamidowy, barwny, sterylny.
L.p.

1.

2.

3.

Wymagany
rozmiar

2/0

3/0

4/0

Długość
nitki w
cm**

Opis parametrów
igły

75

3/8 koła;
konwencjonalnie
tnąca lub odwrotnie
tnąca; 30 mm
[+- 1 mm]

75

3/8 koła;
konwencjonalnie
tnąca lub odwrotnie
tnąca; 30 mm
[+- 1mm]

45

3/8 koła;
konwencjonalnie
tnąca lub odwrotnie
tnąca; 19 mm
[+- 1 mm]

4.

3/0

45

3/8 koła;
konwencjonalnie
tnąca lub odwrotnie
tnąca; 16 mm [+- 1
mm]

5.

4/0

45

3/8 koła;

Ilość
saszetek

Wartość
netto
[PLN]

Cena netto saszetki
[PLN]

3 888

2 304

1 728

1 512

23

VAT[
%]

Wartość
brutto
[PLN]

Producent,
nazwa handlowa,
symbol katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
Dopuszczającego
do obrotu*
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konwencjonalnie
tnąca lub odwrotnie
tnąca; 16 mm
[+- 1 mm]

6.

7.

8.

9.

10.

5/0

5/0

0

1

2

1 512

45

3/8 koła;
konwencjonalnie
tnąca lub odwrotnie
tnąca; 11 mm
[+- 1mm]

45

3/8 koła;
konwencjonalnie
tnąca lub odwrotnie
tnąca; 16 mm
[+- 1 mm]

75

1/2 koła;
konwencjonalnie
tnąca lub odwrotnie
tnąca; 43 mm lub 39
mm
[+- 3 mm] lub igła o
krzywiźnie 3/8 koła

324

75

1/2 koła;
konwencjonalnie
tnąca lub odwrotnie
tnąca; 51 mm
[+- 3 mm] lub igła o
krzywiźnie 3,8 koła

288

75

1/2 koła;
konwencjonalnie
tnąca lub odwrotnie
tnąca; 51 mm lub
igła o krzywiźnie 3,8
koła
[+- 3 mm]

72

144

180

Razem

X

24
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* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia naleŜy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru naleŜy wpisać datę wydania dokumentu
** podane długości nici oraz ilości odcinków w saszetce są to wielkości minimalne-, jeśli oferowany szew będzie krótszy lub ilość odcinków w saszetce będzie mniejsza od Ŝądanego w SIWZ, naleŜy
wówczas pomnoŜyć Ŝądane zapotrzebowanie na nici odpowiednią ilość razy (2x, 3x…, itd.), aŜ do otrzymania Ŝądanych w SIWZ wielkości.
1. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce, lecz do pełnych saszetek.
2. KaŜda ilość odcinków przewyŜszających wielkości Ŝądane będzie uznana za prawidłową.
3. Długość nici lub ilości odcinków w saszetce, które będą przewyŜszały wielkości Ŝądane nie podlegają przeliczeniu.
Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2016 r.

...........................................................................
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)
PAKIET NR 4 - NIĆ PLECIONA SYNTETYCZNIE POWLEKANA SILIKONEM NIEWCHŁANIALNA
Opis materiału: nić niewchłanialna, pleciona (rdzeń opleciony kilkoma spoistymi splotami) syntetyczna, poliestrowa, powlekana silikonem, sterylna.
L.p.

Wymagany
rozmiar

Długość
nitki w
cm**

Opis
parametrów igły

Ilość
saszetek

1.

4/0

75

½ koła; okrągła;
17 mm
[+- 1 mm]

108

2.

3/0

60

½ koła; okrągła;
16 mm
[+- 1 mm]

324

3.

3/0

75

½ koła; okrągła;
30 mm
[+- 1 mm]

144

4.

3/0

75

½ koła; okrągła;
22 mm lub 25
mm
[+- 1 mm]

180

5.

2/0

75

½ koła; okrągła;
30 mm
[+- 1 mm]

576

6.

1/0

75

½ koła; okrągła;
30 mm
[+- 1 mm]

1 584

7.

2

4 x 75*

½ koła; okrągła; z
tnącym

216

Cena netto saszetki
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

26

VAT
[%]

Wartość
brutto
[PLN]

Producent,
nazwa handlowa,
symbol katalogowy

Nazwa i nr dokumentu
Dopuszczającego
do obrotu*
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czubkiem; 48
mm
[+- 4 mm] lub
szew o grubości
nici 1 oraz w
odcinkach 5
x45cm z
zastosowaniem
igły z
moŜliwością
łatwego
odczepienia od
nici, igła okrągła
posiadająca
końcówkę tnącą
8.

2

90

½ koła; okrągła;
40 mm
[+- 1 mm]

180

9.

1

75

½ koła; okrągła;
37 mm
[+- 1 mm]

792

10.

5

4 x 75*

½ koła; okrągła; z
tnącym
czubkiem 48 mm
[+- 5 mm] lub
igła okrągła
posiadająca
końcówkę tnącą

96

11.

2/0

5 x 75*

bez igły

432

12.

2/0

250

bez igły

288

13.

1/0

5 x 75*

bez igły

1 512

14.

1/0

250

bez igły

792

15.

1

250

bez igły

312
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16.

2

250

bez igły

468

Razem

X

X

X

* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia naleŜy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru naleŜy wpisać datę wydania dokumentu.
** podane długości nici oraz ilości odcinków w saszetce są to wielkości minimalne-, jeśli oferowany szew będzie krótszy lub ilość odcinków w saszetce będzie mniejsza od Ŝądanego w SIWZ, naleŜy
wówczas pomnoŜyć Ŝądane zapotrzebowanie na nici odpowiednią ilość razy (2x, 3x…, itd.), aŜ do otrzymania Ŝądanych w SIWZ wielkości.
1. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce, lecz do pełnych saszetek.
2. KaŜda ilość odcinków przewyŜszających wielkości Ŝądane będzie uznana za prawidłową.
3. Długość nici lub ilości odcinków w saszetce, które będą przewyŜszały wielkości Ŝądane nie podlegają przeliczeniu.
Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2016 r.

...........................................................................
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)
PAKIET NR 5 - NIĆ POLIESTROWA NIEWCHŁANIALNA
Opis materiału: niewchłanialna, jednowłóknowa, syntetyczna, nić poliestrowa, sterylna.
L.p

Wymagany
rozmiar

Długość
nitki
w cm**

Opis parametrów
igły

Ilość
saszetek

1.

3/0

75

3/8 koła; odwrotnie
tnąca; 16 mm
[+- 3 mm]

60

2.

4/0

75

3/8 koła; odwrotnie
tnąca; 16 mm
[+- 3 mm]

60

3.

5/0

45

3/8 koła; odwrotnie
tnąca; 16 mm
[+- 3 mm]

60

Cena netto saszetki
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

Razem

VAT[
%]

X

Wartość
brutto
[PLN]

Producent,
nazwa handlowa,
symbol katalogowy

Nazwa i nr dokumentu
Dopuszczającego
do obrotu*

X

X

* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia naleŜy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru naleŜy wpisać datę wydania dokumentu.
** podane długości nici oraz ilości odcinków w saszetce są to wielkości minimalne-, jeśli oferowany szew będzie krótszy lub ilość odcinków w saszetce będzie mniejsza od Ŝądanego w SIWZ, naleŜy
wówczas pomnoŜyć Ŝądane zapotrzebowanie na nici odpowiednią ilość razy (2x, 3x…, itd.), aŜ do otrzymania Ŝądanych w SIWZ wielkości.
1. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce, lecz do pełnych saszetek.
2. KaŜda ilość odcinków przewyŜszających wielkości Ŝądane będzie uznana za prawidłową.
3. Długość nici lub ilości odcinków w saszetce, które będą przewyŜszały wielkości Ŝądane nie podlegają przeliczeniu.
Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2016 r.

...........................................................................
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)
Po zmianach w dnia 06.12.2016 r
PAKIET NR 6 - NIĆ STALOWA NIEWCHŁANIALNA
Opis materiału: jednowłóknowa nić stalowa, wykonana ze stali nierdzewnej, niewchłanialna, sterylna.
L.p.

Wymagany
rozmiar

Dł.
nitki w
cm**

Opis parametrów igły

1.

5

4 x 45,
nić
prosta

½ koła; gruba; 51 mm [+3 mm]; tnący czubek

2.

2

½ koła; gruba, tnący
czubek; 48 mm [+- 1 mm]
lub niepogrubiona
40mm z nicią 4x45cm

Ilość
saszetek

Cena netto saszetki
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT[
%]

Wartość
brutto
[PLN]

Producent,
nazwa handlowa,
symbol katalogowy

Nazwa i nr dokumentu
Dopuszczającego
do obrotu*

X

X

24

24

Razem

X

Tnący czubek- igła okrągła o specjalnie przyostrzonej części roboczej na końcówce, ułatwiająca penetrację tkanek.
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia naleŜy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru naleŜy wpisać datę wydania dokumentu.
** podane długości nici oraz ilości odcinków w saszetce są to wielkości minimalne-, jeśli oferowany szew będzie krótszy lub ilość odcinków w saszetce będzie mniejsza od Ŝądanego w SIWZ, naleŜy
wówczas pomnoŜyć Ŝądane zapotrzebowanie na nici odpowiednią ilość razy (2x, 3x…, itd.), aŜ do otrzymania Ŝądanych w SIWZ wielkości.
1. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce, lecz do pełnych saszetek.
2. KaŜda ilość odcinków przewyŜszających wielkości Ŝądane będzie uznana za prawidłową.
3. Długość nici lub ilości odcinków w saszetce, które będą przewyŜszały wielkości Ŝądane nie podlegają przeliczeniu.
Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2016 r.

...........................................................................
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)
PAKIET NR 7 - NIĆ PLECIONKOWA POLIAMIDOWA NIEWCHŁANIALNA
Opis materiału: plecionkowa, syntetyczna, nić poliamidowa, niewchłanialna, sterylna.
L.p.

Wymagany
rozmiar

Długość
nitki
w cm**

Opis
parametrów
igły

Ilość
saszetek

1.

3/0

6 x 35 lub
5 x 45

½ koła; okrągła;
16 mm
[+- 1 mm]

636

Cena netto saszetki
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

Razem

VAT[
%]

X

Wartość
brutt
[PLN]

Producent,
nazwa handlowa,
symbol
katalogowy

Nazwa i nr dokumentu
Dopuszczającego
do obrotu*

X

X

* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia naleŜy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru naleŜy wpisać datę wydania dokumentu.
** podane długości nici oraz ilości odcinków w saszetce są to wielkości minimalne-, jeśli oferowany szew będzie krótszy lub ilość odcinków w saszetce będzie mniejsza od Ŝądanego w SIWZ, naleŜy
wówczas pomnoŜyć Ŝądane zapotrzebowanie na nici odpowiednią ilość razy (2x, 3x…, itd.), aŜ do otrzymania Ŝądanych w SIWZ wielkości.
1. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce, lecz do pełnych saszetek.
2. KaŜda ilość odcinków przewyŜszających wielkości Ŝądane będzie uznana za prawidłową.
3. Długość nici lub ilości odcinków w saszetce, które będą przewyŜszały wielkości Ŝądane nie podlegają przeliczeniu.

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2016 r.

...........................................................................
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Po zmianach z dnia 06.12.2016 r

(Pieczęć Wykonawcy)

PAKIET NR 8 - NIĆ PLECIONKOWA Z KWASU GLIKOLOWEGO I MLEKOWEGO WCHŁANIANA
Opis materiału: plecionka, syntetyczna nić wchłanialna, wykonana z kwasu glikolowego i mlekowego, o okresie podtrzymywania tkanki od 28 do 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia szwu- 56
do 70 dni powleczona mieszanką poliglaktyny 370 i stearynianu wapnia 1:1 lub kopolimeru kaprolaktonu, glikolidu i laktydu stearylowo – wapniowego z środkiem antybakteryjnym pokryty
triclosanem
L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

Wymagany
rozmiar

4/0

3/0

3/0

2/0

2/0

Dł. nitki
w cm**

Opis parametrów igły

Ilość
saszetek

70

1/2 koła; okrągła; 20 mm
[+- 2 mm];
rozwarstwiająca lub igła
okrągła

330

70

1/2 koła; okrągła; 20 mm
[+- 2 mm];
rozwarstwiająca lub igła
okrągła

250

70

1/2 koła; okrągła; 28 mm
[+- 2 mm];
rozwarstwiająca lub igła
okrągła

720

70

1/2 koła; okrągła; 28 mm
[+- 2 mm];
rozwarstwiająca lub igła
okrągła

2 200

70

1/2 koła; okrągła; 33 mm
[+- 2 mm]; lub 30mm
rozwarstwiająca lub igła
okrągła

1 760

Wartość
netto
[PLN]

Cena netto saszetki
[PLN]
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VAT
[%]

Wartość
brutto
[PLN]

Producent,
nazwa handlowa,
symbol
katalogowy

Nazwa i nr dokumentu
Dopuszczającego
do obrotu*
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6.

7.

8.

9.

2/0

0

0

0

70

1/2 koła; okrągła; 39 mm
[+- 3 mm]
rozwarstwiająca lub igła
okrągła

1 234

70

1/2 koła; okrągła; 33 mm
[+- 2 mm]; lub 30mm
rozwarstwiająca lub igła
okrągła lub 31mm
okrągła rozwarstwiająca

4 484

70

1/2 koła; okrągła; 37 mm
[+- 3 mm]; tnący
czubek/lub igła okrągła
posiadająca końcówkę
tnącą

1 000

70

1/2 koła; okrągła; 37 mm
[+- 3 mm]
rozwarstwiająca/lub igła
okrągła

42

4 300

10.

1

70

½ koła; okrągła; 33 mm
[+- 2 mm]; lub 30mm
rozwarstwiająca/lub
igła okrągła lub 31mm
okrągła rozwarstwiająca

11.

2

90

½ koła; wzmocniona;
okrągła; 50 mm
[+- 2 mm];

1 700

12.

2

90

½ koła; wzmocniona;
okrągła; 40 mm
[+- 1 mm];

5 800

13.

1

70

1/2 koła; okrągła; 43 mm
[+- 3 mm]; wzmocniona

900

14.

1

90

1/2 koła; okrągła; 51 mm
[+- 3 mm]

2 000

33
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Wzmocniona/ lub igła o
długości 48mm

15.

2/0

70

1/2 koła; okrągło tnąca,
45 mm [+- 1 mm]/lub
48mm
Lub igła okrągła z
tnącym końcem/

500

170

16.

1

100

3/8 koła; okrągła; 64 mm
[+- 4 mm]; tępy
czubek/lub igła o
krzywiźnie ½ koła z nicią
o długości 90cm

17.

2

70

1/2 koła; wzmocniona;
okrągła;gruba; 44 mm
[+- 2 mm]/lub 40mm

140

18.

2

90

1/2 koła; wzmocniona;
okrągła; 51 mm
[+- 3 mm]

1 000

19.

3/0

2 x 70
lub 150

Bez igły

100

20.

2/0

2 x 70
lub 150

Bez igły

1 800

21.

0

2 x 70
lub 150

Bez igły

1 000

22.

1

2 x 70
lub 150

Bez igły

200

23.

1

6 x 45

Bez igły

336

24.

2

6 x 45

Bez igły

650

25.

2

2 x 70
lub 150

Bez igły

400
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Razem

X

X

X

Tnący czubek - igła okrągła o specjalnie przyostrzonej części roboczej na końcówce, ułatwiająca penetracje tkanek.
UWAGA! Okres podtrzymywania tkankowego oraz całkowitego wchłonięcia masy szwu musi być moŜliwy do weryfikacji na podstawie oficjalnych dokumentów Wykonawcy w odniesieniu do
wszelkich istotnych przedmiotowo parametrów Ŝądanych przez SIWZ, np. ulotek umieszczanych w opakowaniach zbiorczych dostarczanych nici chirurgicznych, w sposób jednoznaczny i nie
budzący wątpliwości (co do jednego dnia uwzględnieniem tolerancji w korelacji z Ŝądanymi czasokresami podtrzymywania tkankowego bądź wchłaniania masy szwu)
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia naleŜy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru naleŜy wpisać datę wydania dokumentu.
** podane długości nici oraz ilości odcinków w saszetce są to wielkości minimalne-, jeśli oferowany szew będzie krótszy lub ilość odcinków w saszetce będzie mniejsza od Ŝądanego w SIWZ, naleŜy
wówczas pomnoŜyć Ŝądane zapotrzebowanie na nici odpowiednią ilość razy (2x, 3x…, itd.), aŜ do otrzymania Ŝądanych w SIWZ wielkości.
1. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce, lecz do pełnych saszetek.
2. KaŜda ilość odcinków przewyŜszających wielkości Ŝądane będzie uznana za prawidłową.
3. Długość nici lub ilości odcinków w saszetce, które będą przewyŜszały wielkości Ŝądane nie podlegają przeliczeniu.
Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2016 r.

...........................................................................
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Po zmianach z dnia 06.12.2016 r

(Pieczęć Wykonawcy)

PAKIET NR 9 - NIĆ PLECIONKOWA SZYBKOWCHŁANIALNA
Opis materiału: plecionkowa, syntetyczna, nić wchłanialna zbudowana z kopolimeru 90% i 10% L-laktydu powlekanego kopolimerem i L-laktydu oraz stearynianem wapnia. Okres podtrzymywania
tkanki po 10 - 14 dniach, 50% po 5 dniach, okres wchłaniania około 42 dni lub szew wchłanialny, pleciony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, powlekany kopolimerem
kaprolaktonu/ glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego, o podtrzymywaniu tkankowym wynoszącym 45%-55% pierwotnej wytrzymałości po 5 dniach, o utracie wytrzymałości na rozciąganie
po 14 dniach, o całkowitym wchłonięciu szwu między 40 a 50 dniem od wszczepienia lub szew pleciony, syntetyczny, z kwasu poliglikolowego, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem
wapnia o okresie podtrzymywania tkanki ok. 50% po 7 dniach od zaimplantowania, czasie wchłaniania do 42 dni
L.p.

Wymagany
rozmiar

Długość
nitki w
cm**

Opis parametrów
igły

Ilość
saszetek

1.

4/0

70

1/2 koła; okrągła;
22 mm [+- 2 mm]

252

2.

3/0

70

1/2 koła; okrągła;
22 mm [+- 2 mm]

252

Cena netto saszetki
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

Razem

VAT
[%]

X

Wartość
brutto
[PLN]

Producent,
nazwa handlowa,
symbol katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
Dopuszczającego
do obrotu*

X

X

UWAGA! Okres podtrzymywania tkankowego oraz całkowitego wchłonięcia masy szwu musi być moŜliwy do weryfikacji na podstawie oficjalnych dokumentów Wykonawcy w odniesieniu do
wszelkich istotnych przedmiotowo parametrów Ŝądanych przez SIWZ, np. ulotek umieszczanych w opakowaniach zbiorczych dostarczanych nici chirurgicznych, w sposób jednoznaczny i nie
budzący wątpliwości (co do jednego dnia uwzględnieniem tolerancji w korelacji z Ŝądanymi czasokresami podtrzymywania tkankowego bądź wchłaniania masy szwu).
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia naleŜy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru naleŜy wpisać datę wydania dokumentu.
** podane długości nici oraz ilości odcinków w saszetce są to wielkości minimalne, jeśli oferowany szew będzie krótszy lub ilość odcinków w saszetce będzie mniejsza od Ŝądanego w SIWZ, naleŜy
wówczas pomnoŜyć Ŝądane zapotrzebowanie na nici odpowiednią ilość razy (2x, 3x…, itd.), aŜ do otrzymania Ŝądanych w SIWZ wielkości.
1. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce, lecz do pełnych saszetek.
2. KaŜda ilość odcinków przewyŜszających wielkości Ŝądane będzie uznana za prawidłową.
3. Długość nici lub ilości odcinków w saszetce, które będą przewyŜszały wielkości Ŝądane nie podlegają przeliczeniu.
Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2016 r.

...........................................................................
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)
PAKIET NR 10 - NIĆ SYNTETYCZNA WYKONANA Z GLIKONATU WCHŁANIALNA
Opis materiału: jednowłóknowa, syntetyczna, nić wchłanialna wykonana z glikonatu o okresie podtrzymywania tkanki 50% - 14 dni, 0% - 28 dni i czasie całkowitego wchłonięcia masy szwu około
60- 90 dni.
L.p.

Wymagany
rozmiar

Długość
nitki
w cm**

Opis parametrów
igły

Ilość
saszetek

1.

5/0

45

3/8 koła; odwrotnie
tnąca lub tnąca; 16
mm [+- 1 mm]/lub
igła w rozmiarze
19mm

108

2.

4/0

45

3/8 koła; odwrotnie
tnąca lub tnąca; 19
mm [+- 1 mm]

608

3.

3/0

70

3/8 koła; odwrotnie
tnąca lub tnąca: 28
mm [+- 2 mm]

1 368

4.

5/0

45

1/2 koła; okrągła; 17
mm [+- 2 mm]

108

5.

4/0

70

1/2 koła; okrągła; 17
mm [+- 2 mm]

108

6.

2/0

70

1/2 koła; okrągła; 26
mm [+- 1 mm]

310

7.

2/0

70

1/2 koła; igła o
zakończeniu
trokarowym; 37 mm

910

Wartość
netto
[PLN]

Cena netto saszetki
[PLN]

37

VAT[
%]

Wartość
brutto
[PLN]

Producent,
nazwa handlowa,
symbol
katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
Dopuszczającego
do obrotu*

(BZP.38.382-35.16)
[+- 2 mm]
8.

1

70

1/2 koła; okrągła; 43
mm [+- 3 mm]
Pogrubiona/ lub
wykonane ze
specjalnego stopu
stali, hartowane i
dodatkowo
powlekane
silikonem, odporne
na odginanie przy
przechodzeniu przez
grube i zmienione
chorobowo tkanki

108

9.

0

70

1/2 koła; okrągła;
igła o zakończeniu
trokarowym 37 mm
[+- 2 mm] lub szew
o grubości nici 1

108

10.

0

70

1/2 koła; okrągła 37
mm [+- 2 mm]

72

Razem

X

X

X

Tnący czubek - igła okrągła o specjalnie przyostrzonej części roboczej na końcówce, ułatwiająca penetracje tkanek.
UWAGA! Okres podtrzymywania tkankowego oraz całkowitego wchłonięcia masy szwu musi być moŜliwy do weryfikacji na podstawie oficjalnych dokumentów Wykonawcy w odniesieniu do
wszelkich istotnych przedmiotowo parametrów Ŝądanych przez SIWZ, np. ulotek umieszczanych w opakowaniach zbiorczych dostarczanych nici chirurgicznych, w sposób jednoznaczny i nie
budzący wątpliwości (co do jednego dnia uwzględnieniem tolerancji w korelacji z Ŝądanymi czasokresami podtrzymywania tkankowego bądź wchłaniania masy szwu).
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia naleŜy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru naleŜy wpisać datę wydania dokumentu.
* * podane długości nici oraz ilości odcinków w saszetce są to wielkości minimalne-, jeśli oferowany szew będzie krótszy lub ilość odcinków w saszetce będzie mniejsza od Ŝądanego w SIWZ, naleŜy
wówczas pomnoŜyć Ŝądane zapotrzebowanie na nici odpowiednią ilość razy (2x, 3x…, itd.), aŜ do otrzymania Ŝądanych w SIWZ wielkości.
1. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce, lecz do pełnych saszetek.
2. KaŜda ilość odcinków przewyŜszających wielkości Ŝądane będzie uznana za prawidłową.
3. Długość nici lub ilości odcinków w saszetce, które będą przewyŜszały wielkości Ŝądane nie podlegają przeliczeniu.
Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2016 r.
...........................................................................
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Po zmianach z dnia 06.12.2016 r

(Pieczęć Wykonawcy)

PAKIET NR 11 - NIĆ SYNTETYCZNA WYKONANA Z POLIESTRU POLIDWUOKSANONU WCHŁANIALNA
Opis materiału pozycja od 1 do 15: jednowłóknowa, syntetyczna nić wchłanialna wykonana z poliestru polidwuoksanonu o okresie podtrzymywania tkanki 50% - 28 dni do 4/0, 50% - 35 dni od 3/0,
0% po 70 dniach, po implantacji i czasie całkowitego wchłonięcia 180-210 dni.
Opis materiału pozycja 16: jendowłóknowa, nić wchłaniana wykonana z poli-4hydroksybutyratu o okresie podtrzymywania tkanki 50%- 90 dni, czas całkowitego wchłonięcia po 13 miesiącach\
Opis materiału pozycja 17: nić stalowa
Lp.

Wymagany
rozmiar

Długość
nitki
w cm **

Opis parametrów igły

1.

5/0

70

½ koła; okrągła; 17 mm [+- 2
mm], igła o zakończeniu
trokarowym

Ilość
saszetek

Cena netto saszetki
[PLN]

108

2.

4/0

70

1/2 koła; okrągła; 17 mm [+2 mm]

144

3.

4/0

70

1/2 koła; okrągła; 17 mm [+2 mm] o zakończeniu
trokarowym

216

4.

3/0

70

1/2 koła; okrągła; 26 mm [+2 mm]

2 124

5.

3/0

70

1/2 koła; okrągła; 37 mm [+2 mm]

576

6.

3/0

70

1/2 koła; okrągła; 17 mm [+2 mm] o zakończeniu
trokarowym

108

7.

2/0

70

1/2 koła; okrągła; 28 mm [+2 mm]

1 476

39

Wartość
netto
[PLN]

VAT[
%]

Wartość
brutto
[PLN]

Producent,
nazwa handlowa,
symbol katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
Dopuszczającego
do obrotu*

(BZP.38.382-35.16)
8.

0

90

1/2 koła; okrągła; 37 mm [+2 mm]; igła o zakończeniu
trokarowym

828

9.

1

90

1/2 koła; 35 mm [+- 2 mm];
igła o zakończeniu
trokarowym

468

10.

1

90

1/2 koła; 43 mm [+- 3 mm];
igła o zakończeniu
trokarowym wzmocniona

252

11.

1

70

1/2 koła; okrągła; 30 mm [+ 2 mm]

252

12.

2

150

1/2 koła; okrągła; 48 mm [+ 2 mm]; okrągła, tnący
czubek, o zakończeniu
trokarowym, szew pętlowy

216

13.

1

150

1/2 koła; okrągła; 40 mm [+3 mm], szew pętlowy
wzmocniona

216

14.

2

90

1/2 koła; okrągła; 40 mm [+3 mm] lub igła pogrubiona/
wzmocniona

1 032

15.

2

90

1/2 koła; okrągła; 48 mm [+3 mm] wzmocniona/ lub
igła
pogrubiona/wzmocniona
lub nie
wzmocniona/pogrubiona

168

16.

1

150 pętla

½ koła; okrągła,
wzmocniona, o zakończeniu
trokarowym, 40 mm

72

17.

3/0

40

Zestaw szewny do adaptacji

24

40

(BZP.38.382-35.16)
zerwanych ścięgien . Zestaw
powinien posiadać dwa
skręcone szwy stalowe w
połączeniu z prostą igłą
odwrotnie tnącą 40 mm z
jednej strony i igłą
odwrotnie tnącą ½ koła, 18
mm z drugiej strony. Zestaw
powinien posiadać haczyk o
kształcie litery V 1
perforowany silikonowy
krąŜek oraz 2 perforowane
metalowe krąŜki.
Razem

X

X

X

UWAGA! Okres podtrzymywania tkankowego oraz całkowitego wchłonięcia masy szwu musi być moŜliwy do weryfikacji na podstawie oficjalnych dokumentów Wykonawcy w odniesieniu do
wszelkich istotnych przedmiotowo parametrów Ŝądanych w SIWZ, np. ulotek umieszczanych w opakowaniach zbiorczych dostarczanych nici chirurgicznych, w sposób jednoznaczny i nie budzący
wątpliwości (co do jednego dnia z uwzględnieniem tolerancji w korelacji z Ŝądanymi czasokresami podtrzymywania tkankowego bądź wchłaniania masy szwu)
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia naleŜy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru naleŜy wpisać datę wydania dokumentu.
** podane długości nici oraz ilości odcinków w saszetce są to wielkości minimalne - jeśli oferowany szew będzie krótszy lub ilość odcinków w saszetce będzie mniejsza od Ŝądanego w SIWZ, naleŜy
wówczas pomnoŜyć Ŝądane zapotrzebowanie na nici odpowiednią ilość razy (2x, 3x, itd. …), aŜ do otrzymania Ŝądanych w SIWZ wielkości.
1. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce, lecz do pełnych saszetek.
2. KaŜda ilość odcinków przewyŜszająca wielkości Ŝądane będzie uznana za prawidłową.
3. Długości nici lub ilości odcinków w saszetce, które będą przewyŜszały wielkości Ŝądane nie podlegają przeliczeniu.
Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2016 r.

...........................................................................
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)
Po zmianach z dnia 06.12.2016 r
PAKIET NR 12 - NICI OKULISTYCZNE
Opis materiału:
Nić nylonowa, niewchłanialna, monofilamentowa, sterylna ( od pkt 1 do pkt 3)
Nić jedwabna, niewchłanialna, sterylna ( od pkt 4 do pkt 5)
Nić poliestrowa, pleciona, niewchłanialna, sterylna ( od pkt 6 do pkt 7)
Nić polipropylenowa, niewchłanialna, monofilamentowa, sterylna lub szew niewchłanialny, polipropylenowy tzw. „PAIR PACK” (pkt 8,9)
L.p.

Wymagany
rozmiar

Długość
nitki
w cm**

Opis parametrów igły

Ilość
saszetek

1.

10/0

30

dł. igły 6,19 mm [+- 0,2
mm], dwie igły, 3/8
koła, przekrój igły 0,15
mm lub dwie igły o
przekroju 0,14mm

30

2.

9/0

30

dł. igły 6,19 mm [+- 0,2
mm], dwie igły, 3/8
koła, przekrój igły 0,15
mm mm lub dwie igły o
przekroju 0,14mm

30

3.

5/0

45

dł. igły 6,10 mm [+- 0,2
mm], dwie igły, 1/4
koła, przekrój igły 0,28
mm

30

4.

7/0

45

dł. igły 6,55 mm [+- 0,2
mm], dwie igły, 3/8
koła, , przekrój igły 0,20
mm

90

5.

6/0

45

dł. igły 7,92 mm[+- 0,2
mm], 1/4 koła, przekrój

470

Cena netto saszetki
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

42

VAT[
%]

Wartość
brutto
[PLN]

Producent,
nazwa handlowa,
symbol
katalogowy

Nazwa i nr dokumentu
Dopuszczającego
do obrotu*
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igły 0,20 mm
6.

5/0

45

dł. igły 7,92 mm [0,2
mm], dwie igły, 1/2
koła, przekrój igły 0,35
mm

30

7.

4/0

45

dł. igły 7,92 mm [+- 0,1
mm], dwie igły, 1/4
koła, przekrój igły 0,45
mm

30

8.

10/0

30

dwie igły- z jednej str
igła 4,22 mm, ½ koła o
przekroju igły 0,15 mm,
z drugiej str igła 16 mm,
prosta o przekroju 0,15
mm

30

Razem

X

X

X

* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia naleŜy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru naleŜy wpisać datę wydania dokumentu.
** podane długości nici oraz ilości odcinków w saszetce są to wielkości minimalne - jeśli oferowany szew będzie krótszy lub ilość odcinków w saszetce będzie mniejsza od Ŝądanego w SIWZ, naleŜy
wówczas pomnoŜyć Ŝądane zapotrzebowanie na nici odpowiednią ilość razy (2x, 3x, itd. …), aŜ do otrzymania Ŝądanych w SIWZ wielkości.
1. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce, lecz do pełnych saszetek.
2. KaŜda ilość odcinków przewyŜszająca wielkości Ŝądane będzie uznana za prawidłową.
3. Długości nici lub ilości odcinków w saszetce, które będą przewyŜszały wielkości Ŝądane nie podlegają przeliczeniu.
Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2016 r.

...........................................................................
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)

PAKIET NR 13 - NIĆ SYNTETYCZNA, MONOFILAMENTOWA, SZYBKOWCHŁANIALNA
Opis materiału: j szew wchłanialny, monofilamentowy składający się z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu oraz laktydu o podtrzymywaniu tkankowych wynoszącym 50%-60% pierwotnej
wytrzymałości po 5 dniach oraz nie mniej niŜ 20%-30% wytrzymałości węzła po 10 dniach, o czasie wchłaniania do 56 dni
Lub szew wchłanialny, monofilamentowy składający się z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu o podtrzymywaniu tkankowych wynoszącym 50% pierwotnej wytrzymałości po 6-7 dniach
oraz nie mniej niŜ 20%-30% wytrzymałości węzła po 10 dniach, o całkowita abrorbcja masy szwu po 56 dniach
L.p.

Wymagany
rozmiar

Długość
nitki
w cm**

Opis parametrów igły

Ilość
saszetek

1.

2/0

70-75

dwie igły okrągłe; 1/2 koła
26 mm [+- 1 mm] oraz 5/8
koła 27 mm [+- 1 mm]

160

2.

4/0

70-75

igła 1/2 koła, okrągła, 17
mm [+- 1 mm]

160

Cena netto saszetki
[PLN]

Razem

Wartość
netto
[PLN]

VAT[
%]

X

Wartość
brutto
[PLN]

Producent,
nazwa
handlowa,
symbol
katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
Dopuszczającego
do obrotu*

X

X

UWAGA! Okres podtrzymywania tkankowego oraz całkowitego wchłonięcia masy szwu musi być moŜliwy do weryfikacji na podstawie oficjalnych dokumentów Wykonawcy w odniesieniu do
wszelkich istotnych przedmiotowo parametrów Ŝądanych w SIWZ, np. ulotek umieszczanych w opakowaniach zbiorczych dostarczanych nici chirurgicznych, w sposób jednoznaczny i nie budzący
wątpliwości (co do jednego dnia z uwzględnieniem tolerancji w korelacji z Ŝądanymi czasokresami podtrzymywania tkankowego bądź wchłaniania masy szwu).
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia naleŜy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru naleŜy wpisać datę wydania dokumentu.
** podane długości nici oraz ilości odcinków w saszetce są to wielkości minimalne - jeśli oferowany szew będzie krótszy lub ilość odcinków w saszetce będzie mniejsza od Ŝądanego w SIWZ, naleŜy
wówczas pomnoŜyć Ŝądane zapotrzebowanie na nici odpowiednią ilość razy (2x, 3x, itd. …), aŜ do otrzymania Ŝądanych w SIWZ wielkości.
1. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce, lecz do pełnych saszetek.
2. KaŜda ilość odcinków przewyŜszająca wielkości Ŝądane będzie uznana za prawidłową.
3. Długości nici lub ilości odcinków w saszetce, które będą przewyŜszały wielkości Ŝądane nie podlegają przeliczeniu.
Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2016 r.
...........................................................................
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)
PAKIET NR 14 - NIĆ CHIRURGICZNA DO ZAŁOśENIA SZWU OKRĘśNEGO LUB KAPCIUCHOWEGO PRZY NIEWYDOLNOŚCI CIŚNIENIOWO – SZYJKOWEJ W CIĄśY
Opis materiału: poliestrowa, niewchłanialna, niepowlekana lub pleciona w kolorze zielonym nić zaopatrzona z dwóch stron w igłę okręŜną o zakończeniu trokarowym
L.p.

Wymagany
rozmiar

Długość
nitki
w cm**

Opis
parametrów igły

Ilość
saszetek

1.

6

75

2 x 48 mm, 2 igły
okrągłe o
zakończeniu
trokarowym

15

Wartość
netto
[PLN]

Cena netto saszetki
[PLN]

Razem

VAT
[%]

X

Wartość
brutto
[PLN]

Producent, nazwa
handlowa, symbol
katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego do
obrotu*

X

X

* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia naleŜy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru naleŜy wpisać datę wydania dokumentu.
** podane długości nici oraz ilości odcinków w saszetce są to wielkości minimalne - jeśli oferowany szew będzie krótszy lub ilość odcinków w saszetce będzie mniejsza od Ŝądanego w SIWZ, naleŜy
wówczas pomnoŜyć Ŝądane zapotrzebowanie na nici odpowiednią ilość razy (2x, 3x, itd. …), aŜ do otrzymania Ŝądanych w SIWZ wielkości.
1. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce, lecz do pełnych saszetek.
2. KaŜda ilość odcinków przewyŜszająca wielkości Ŝądane będzie uznana za prawidłową.
3. Długości nici lub ilości odcinków w saszetce, które będą przewyŜszały wielkości Ŝądane nie podlegają przeliczeniu.
Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2016 r.

...........................................................................
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)
PAKIET 15 – TAŚMA SYNTETYCZNA DO ZESPALANIA NARZĄDÓW MIĄśSZOWYCH
L.p.

1.

2.

Nazwa towaru

Rozmiar

Taśma syntetyczna, z kwasu
poliglikolowego wchłaniana do
zespolenia narządów miąŜszowych

Igła tępa, ½ koła,
45mm, taśma o
szer. 3mm i dł.
60cm

Taśma syntetyczna, z kwasu
poliglikolowego wchłaniana do
zespolenia narządów miąŜszowych

Igła tępa, ½ koła,
65mm, taśma o
szer. 3mm i dł.
60cm

Ilość sztuk
opakowań

Cena
jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość
brutto
[PLN]

Producent,
nazwa
handlowa,
symbol
katalogowy

Nazwa i nr dokumentu
dopuszczającego
do obrotu*

30

60

Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia naleŜy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru naleŜy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2016 r.

...........................................................................
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

(Pieczęć Wykonawcy)
PAKIET 16 - SZEW NIEWCHLANIALNY POLIAMIDOWY
L.p.

Wymagany
rozmiar

Długość nitki
w cm**

1.
4/0

45

Opis

Ilość
saszetek

Szew jednowłóknowy,
niewchłanialny o zmniejszonej
hudrofilności , pakowany na mokro.
Igły o zwiększonej stabilności w
imadle, wykonane ze stopu stali
odpornej na odkształcenia. Nić w
kolorze białym, igła ¼ koła ,
szpatułkowa , podwójna.
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Cena netto
saszetki
[PLN]

Wartoś
ć netto
[PLN]

VAT [%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent, nazwa
handlowa, symbol
katalogowy

Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia naleŜy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru naleŜy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2016 r.

...........................................................................
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionej
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 materiałów szewnych ” Znak sprawy: BZP.38.382-35.16
A. DANE WYKONAWCY:
Osoba

upowaŜniona

do

reprezentacji

Wykonawcy/ów

i

podpisująca

ofertę:

………………..…………………………………..……………………..………………………………….
Wykonawca/Wykonawcy:
………………..…………………………………..……………………..………………………………….
………………..…………………………………..……………………..………………………………….
………………..…………………………………..……………………..………………………………….
Adres:
..…………………………………..……………………..………………………………….……………….
.…………………………………..……………………..………………………………….………………..
………………..…………………………………..……………………..………………………………….
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:
………………..…………………………………..……………………..………………………………….
Dane teleadresowe, na które naleŜy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym
postępowaniem:
faks ……………………………… e-mail……………………………………
Adres do korespondencji (jeŜeli inny niŜ adres siedziby):
………………..…………………………………..……………………..………………………………….
………………..…………………………………..……………………..………………………………….
B. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:
Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*:
- Pakiet 1 – NIĆ POLIAMIDOWA NIEWCHŁANIALNA
Łączna cena netto [PLN]
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Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 2 – NIĆ POLIPROPYLENOWA NIEWCHŁANIALNA
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 3 – SYNTETYCZNY SZEW NIEWCHŁANIALNY
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 4 – NIĆ PLECIONA SYNTETYCZNIE POWLEKANA SILIKONEM NIEWCHŁANIALNA
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 5 – NIĆ POLIESTROWA NIEWCHŁANIALNA
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
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Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 6 – NIĆ STALOWA NIEWCHŁANIALNA
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 7 – NIĆ PLECIONKOWA POLIAMIDOWA NIEWCHŁANIALNA
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 8 – NIĆ PLECIONKOWA Z KWASU GLIKOLOWEGO I MLEKOWEGO WCHŁANIANA
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 9 – NIĆ PLECIONKOWA SZYBKOWCHŁANIALNA
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
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Stawka VAT [%]

- Pakiet 10 – NIĆ SYNTETYCZNA WYKONANA Z GLIKONATU WCHŁANIALNA
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 11 – NIĆ SYNTETYCZNA WYKONANA Z POLIESTRU POLIDWUOKSANONU
WCHŁANIALNA

Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 12 – NICI OKULISTYCZNE
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 13 – NIĆ SYNTETYCZNA, MONOFILAMENTOWA, SZYBKOWCHŁANIALNA
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
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- Pakiet 14 – NIĆ CHIRURGICZNA DO ZAŁOśENIA SZWU OKRĘśNEGO LUB
KAPCIUCHOWEGO PRZY NIEWYDOLNOŚCI CIŚNIENIOWO – SZYJKOWEJ W
CIĄśY

Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 15 – TAŚMA SYNTETYCZNA DO ZESPALANIA NARZĄDÓW MIĄśSZOWYCH
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 16 – SZEW NIEWCHLANIALNY POLIAMIDOWY
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
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) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz ze wzorze
umowy;
2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem
umowy i nie wnosimy do nich zastrzeŜeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
4) uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia
ofert (włącznie z tym dniem);
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5) Następujące części zamówienia powierzymy wskazanym Podwykonawcom (wypełnić
tylko jeŜeli dotyczy):
Lp.

Firma Podwykonawcy

Nazwa części zamówienia

6) Informuję, Ŝe wybór naszej oferty *będzie/nie będzie* prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego.
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawca lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….......
Ich wartość bez kwoty podatku: ……………………………………………………………….
* Niepotrzebne skreślić
UWAGA: obowiązek podatkowy po stronie Zamawiającego moŜe wynikać z takich okoliczności jak:
 wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
 import usług lub towarów,
 mechanizm odwróconego obciąŜenia podatkiem VAT
(JeŜeli złoŜono 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;
2) osobą upowaŜnioną 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 złoŜona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

53

(BZP.38.382-35.16)

……………………………………………………….

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

pieczęć Wykonawcy

Data i podpis upowaŜnionego
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 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 materiałów szewnych” Znak sprawy: BZP.38.382-35.16
prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju,
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy PZP.

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

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

Jednocześnie oświadczam, Ŝe w związku z ww. okolicznością, na podstawie

art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………........
.....………………………………………………………………………………………………………………
( naleŜy 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, Ŝe 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:
Oświadczam, Ŝe następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………….……………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres)

na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 Pzp nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia.

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, Ŝe wszystkie informacje podane w powyŜszych 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)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykonawca:
………………………………………….
……………………………………….…
(pełna nazwa/firma, adres)

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

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawy materiałów szewnych ” Znak sprawy: BZP.38.382-35.16
prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju,
oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, Ŝe spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w pkt. 5.1. ppkt. 1) lit. a) SIWZ dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

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

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, Ŝe w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez Zamawiającego w pkt. 5.1. ppkt. 1) lit. a), zgodnie z art. 22a Ustawy Pzp nie polegam na
zasobach innych podmiotów.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, Ŝe wszystkie informacje podane w powyŜszych 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)
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Załącznik nr 5
WZÓR UMOWY
Po zmianach z dnia 06.12.2016 r
UMOWA NR

/2016

zawarta w dniu …………………… 2016 roku w Jastrzębiu - Zdroju pomiędzy:
- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem
Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, zarejestrowanym w
Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS: 0000048508, nr NIP: 633-10-45-778,
reprezentowanym przez:
mgr GraŜyna Kuczera - Dyrektor
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
wpisaną do Rejestru ……………………………… pod numerem ……………… prowadzonego
przez …………………………………………, której kapitał zakładowy wynosi ……………… i która
posługuje
się
numerem
NIP
…………………………….
oraz
numerem
REGON
…………….…………,
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………….,
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.
§1
Tryb zawarcia umowy
Umowa zostaje zawarta zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) w następstwie przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego na Dostawy materiałów szewnych (BZP.38.382-35.16), ogłoszonego
w BZP na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych nr …………………….
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy są dostawy materiałów szewnych, dla potrzeb Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w
Jastrzębiu – Zdroju.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Rodzaje, ilości i ceny jednostkowe, z zastrzeŜeniem postanowień niniejszej umowy
określających zasady zmian cen, w tym § 9 ust. 5, podane zostały w Załączniku nr 1 do
Umowy (Formularz asortymentowo - cenowy) – przedmiot umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej ilości/wartości umowy bez
konsekwencji finansowych, uzaleŜniając swoją decyzję od faktycznych potrzeb
Zamawiającego występujących podczas obowiązywania niniejszej umowy.
5. Wykonawca oświadcza, Ŝe przedmiot umowy określony w ust. 1 i 2 jest dopuszczony do
obrotu i uŜywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 i 2,
a Zamawiający do odbioru przedmiotu umowy oraz zapłaty umówionej ceny.
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7. Wartość umowy w dniu jej zawarcia wynosi:
Pakiet 1 – NIĆ POLIAMIDOWA NIEWCHŁANIALNA
Netto: ………………………… zł /słownie: ………………………………………………………….
Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………………
Pakiet 2 – NIĆ POLIPROPYLENOWA NIEWCHŁANIALNA
Netto: ………………………… zł /słownie: ………………………………………………………….
Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………………
Pakiet 3 – SYNTETYCZNY SZEW NIEWCHŁANIALNY
Netto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………………
Pakiet 4 – NIĆ PLECIONA SYNTETYCZNIE POWLEKANA SILIKONEM NIEWCHŁANIALNA
Netto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………………
Pakiet 5 – NIĆ POLIESTROWA NIEWCHŁANIALNA
Netto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………………
Pakiet 6 – NIĆ STALOWA NIEWCHŁANIALNA
Netto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………………
Pakiet 7 – NIĆ PLECIONKOWA POLIAMIDOWA NIEWCHŁANIALNA
Netto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………………
Pakiet 8 – NIĆ PLECIONKOWA Z KWASU GLIKOLOWEGO I MLEKOWEGO WCHŁANIALNA
Netto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………………
Pakiet 9 – NIĆ PLECIONKOWA ZBUDOWANA SZYBKOWCHŁANIALNA
Netto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………………
Pakiet 10 – NIĆ SYNTETYCZNA WYKONANA Z GLIKONATU WCHŁANIALNA
Netto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………………
Pakiet 11– NIĆ SYNTETYCZNA WYKONANA Z POLIESTRU POLIDWUOKSANONU
WCHŁANIALNA

60

(BZP.38.382-35.16)

Netto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: ………………………………………………………
Pakiet 12 – NICI OKULISTYCZNE
Netto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………………
Pakiet 13 – NIĆ SYNTETYCZNA, MONOFILAMENTOWA, SZYBKOWCHŁANIALNA
Netto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………………
Pakiet 14 – NIĆ CHIRURGICZNA DO ZAŁOśENIA SZWU OKRĘśNEGO LUB
KAPCIUCHOWEGO PRZY NIEWYDOLNOŚCI CIŚNIENIOWO- SZYJKOWEJ W CIĄśY
Netto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………………
Pakiet 15 – TAŚMA SYNTETYCZNA DO ZESPALANIA NARZĄDÓW MIĄśSZOWYCH
Netto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………………
Pakiet 16 – SZEW NIEWCHŁANIALNY POLIAMIDOWY
Netto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: ………………………………………………………..
Razem:
Netto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: ………………………………………………………..
8. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
- przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia …………… do
dnia…………… lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika
Nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).
9. Realizacja kaŜdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron.
10. Dopuszcza się dokonanie przez Zamawiającego przesunięć ilościowych pomiędzy
poszczególnymi pozycjami asortymentowymi kaŜdego w danym pakiecie, przy zachowaniu
maksymalnej wartości danego pakietu, co nie będzie stanowić zmian postanowień umowy
kaŜdego stosunku do treści oferty.
§3
Warunki płatności
1. NaleŜność za dostarczane produkty płatna będzie zgodnie z prawidłowo wystawioną fakturą
w terminie 60 dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, po uprzednim
dostarczeniu przedmiotu zamówienia(zgodnie z Ustawą o Terminach Zapłaty w transakcjach
Handlowych z dnia 8 marca 2013 r. Dz.U. 2013, poz 403 Art. 8 ust. 2). Fakturę uwaŜa się za
dostarczoną wraz z dostawą, jeŜeli zostanie przesłana Zamawiającemu w dniu dostawy
faxem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału faktury w terminie do 3
dni od daty dostawy. Dopuszczalne jest równieŜ dołączenie do dostawy – zamiast faktury –
dokumentu WZ, na którym będą wypełnione wszystkie pola łącznie z ceną jednostkową
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2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

brutto i wartością pod warunkiem wysłania faktury w ciągu 24 godzin pocztą kurierską od
daty dostarczenia towaru.
Płatność nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest
podać na fakturze numer umowy.
Terminy zapłaty uwaŜa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy
Zamawiającego zostanie obciąŜony kwotą naleŜną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu
terminu płatności.
W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości
ustawowej za okres opóźnienia w zapłacie.
Ceny jednostkowe podane w Załączniku Nr 1 do umowy będą stałe przez okres
obowiązywania umowy, z zastrzeŜeniem zapisu § 9 ust 5.
Wykonawca gwarantuje, Ŝe jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub
pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i
związane z nimi naleŜności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób
trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyraŜonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaŜności. Wykonawca gwarantuje, iŜ nie dokona jakiejkolwiek
czynności prawnej lub teŜ faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie
zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w
szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz.
Wykonawca gwarantuje, iŜ celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie moŜe
udzielić upowaŜnienia, w tym upowaŜnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie
prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, jak i
pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w
rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w
sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością
windykacyjną.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iŜ zapłata za świadczenia wykonane
zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz
Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu
Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych
podmiotów niŜ bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, moŜe nastąpić wyłącznie za
poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyraŜoną w formie pisemnej pod
rygorem niewaŜności.
W razie naruszenia obowiązku opisanego wyŜej w ustępie 6 Wykonawca zobowiązany będzie
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od ceny ogółem
wskazanej jako brutto w § 2 ust. 7 niniejszej umowy za kaŜdy przypadek naruszenia wyŜej
wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia
odszkodowania przewyŜszającego wysokość zastrzeŜonej kary umownej.
W razie naruszenia obowiązku opisanego wyŜej w ustępie 7, Wykonawca zobowiązany będzie
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od ceny ogółem
wskazanej jako brutto w § 2 ust. 7 niniejszej umowy za kaŜdy przypadek naruszenia wyŜej
wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia
odszkodowania przewyŜszającego wysokość zastrzeŜonej kary umownej.
§4
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar wymieniony w załączniku nr 1 do umowy
według cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w terminie 2 dni od
momentu złoŜenia zamówienia pod nr faksu …………………………… lub pod adresem e-mail
……………………………….
2. JeŜeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Apteki Szpitalnej
dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
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3. Wykonawca dostarczy towar na własny koszt i ryzyko loco magazyn Zamawiającego
w opakowaniach zabezpieczających jakość dostarczanego towaru i odpowiadających
warunkom transportu, odbioru i przechowywania.
4. Dostawy będą realizowane w siedzibie Zamawiającego do Magazynu Apteki w dni robocze
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.
5. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający
niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:
- braków ilościowych w ciągu 3 dni,
- wad jakościowych w ciągu 7 dni
od dnia jej otrzymania pod nr telefonu …………………………… lub pod nr faksu
……………………………. Zamawiający dodatkowo potwierdzi reklamację pismem
poleconym. Zamawiający odsyła reklamowany, wadliwy towar do Wykonawcy, na koszt
Wykonawcy.” Termin 7 dni liczony będzie od chwili otrzymania przez Wykonawcę
reklamowanego, wadliwego towaru.
6. Wyroby muszą mieć umieszczony znak CE, nr serii oraz termin waŜności na opakowaniu
handlowym i jeŜeli to moŜliwe na wyrobie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność
(jeŜeli dotyczy) w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar z odpowiednim terminem waŜności, nie
krótszym niŜ 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
8. Dostarczany przedmiot zamówienia winien zawierać ulotki i instrukcje w języku polskim,
zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego uŜytkowania informacje.
9. W przypadku niedotrzymania terminu dostaw przez Wykonawcę Zamawiający dokona
zakupu we własnym zakresie i obciąŜy Wykonawcę róŜnicą w poniesionych kosztach.
Uprawnienie to nie wyłącza moŜliwości domagania się przez Zamawiającego kar umownych
określonych w § 8.
10. NiezaleŜnie od regulowania zobowiązań finansowych wynikających z umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową.
11. Przewiduje się w nagłych wypadkach realizację dodatkowych dostaw w trybie pilnym
w terminie do 2 dni od momentu zgłoszenia telefonicznego dokonanego przez Zamawiającego
i potwierdzenia tego terminu przez Wykonawcę.
§5
Jakość
1.

2.
3.

Dostarczony przedmiot zamówienia musi być dobrej jakości oraz posiadać aktualne
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i uŜywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.
Wykonawca jest zobowiązany do przedłoŜenia pozwoleń, o których mowa w ust. 1, na kaŜde
wezwanie Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość nie przyjęcia towaru, którego jakość odbiega
od obowiązujących norm z zastrzeŜeniem warunków odbioru określonych w § 6 Umowy. W
takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do wymiany wadliwego towaru na
towar dobrej jakości w terminie podanym w § 4 ust. 5 na własny koszt i ryzyko. Po
przekroczeniu ww. terminu Zamawiający dokona zakupu we własnym zakresie i obciąŜy
Wykonawcę róŜnicą w poniesionych kosztach. Uprawnienie to nie wyłącza moŜliwości
domagania się przez Zamawiającego kar umownych określonych w § 8.
§6
Warunki odbioru

1.
2.
3.
4.

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących
bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego w trakcie realizacji dostaw.
Dostawy zostaną odebrane na podstawie dowodu dostawy, tj. faktury VAT.
Koszty dostawy (w tym koszty opakowania, ubezpieczenia) ponosi Wykonawca.
Odbiór przeprowadzony będzie u Zamawiającego i obejmować będzie:
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5.

- sprawdzenie jakości i ilości dostawy, z tym zastrzeŜeniem, Ŝe w przypadku wyrobów
jednorazowego uŜytku odbiór jakościowy odbywa się w momencie uŜycia wyrobu;
- sprawdzenie zgodności dostawy z zamówieniem cząstkowym;
- sprawdzenie zgodności pozwoleń na dopuszczenie do obrotu i uŜywania, jeŜeli takie będą
wymagane.
W przypadku rozbieŜności pomiędzy zakresem dostawy, a stanem faktycznym sporządzony
zostanie protokół odbioru dostawy, który winien zawierać uzgodnienia poczynione w toku
odbioru, jak równieŜ będzie stanowił podstawę do zapłaty lub odmowy zapłaty za przedmiot
dostawy.
§7
Osoby odpowiedzialne

Osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacją umowy jest:
a) ze strony Zamawiającego – ……………………. – Kierownik Apteki Szpitalnej (32 47 84 330)
b) ze strony Wykonawcy - Pan(i)
……………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
§8
Kary umowne
1. Strony ustalają, Ŝe w razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy Wykonawca
zapłaci kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, w przypadku
odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
b) w wysokości 10% wartości brutto niewykonanej lub nienaleŜycie wykonanej części
zamówienia w przypadku, gdy dana dostawa będzie obejmować towary o złej jakości,
towary nie posiadające deklarowanych właściwości oraz towar w ilości niezgodnej z
zamówieniem;
c) w wysokości 0,1% wartości brutto dostawy, jednak nie mniej niŜ 100 złotych, za kaŜdy dzień
opóźnienia przekraczający termin realizacji dostawy lub termin wymiany wadliwego
przedmiotu umowy;
d) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 4 ust. 10
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% wartości umowy brutto;
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty
księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni
od daty otrzymania ww. dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w
powyŜszym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia
Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do
Zamawiającego.
4. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia
go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
5. W przypadku gdy Wykonawca nie będzie realizował dostaw lub będzie realizował dostawy
nieterminowo z powodu tymczasowego braku produkcji przedmiotu umowy i okoliczność tę
udowodni Zamawiającemu, nie będzie miał zastosowanie § 8 umowy.
§9
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca oświadcza (wg oferty), Ŝe powierzy wskazanym Podwykonawcom wykonanie
następującej części zamówienia*

64

(BZP.38.382-35.16)

Lp. Firma Podwykonawcy

Nazwa części zamówienia

* W przypadku zadeklarowania w ofercie, Ŝe Wykonawca nie powierzy podwykonawcom Ŝadnej części
zamówienia - powyŜszy punkt przyjmie brzmienie: Wykonawca oświadcza, Ŝe wykona całe
zamówienie we własnym zakresie.
2. Wszelkie sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie, a w przypadku braku
porozumienia przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
5. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem:
a) zmian w nazwach lub adresach stron, zmian związanych z przekształceniem
podmiotowym stron,
b) konieczności zmian umowy na skutek działania organów administracji lub instytucji
upowaŜnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych,
związanych z realizacją przedmiotu umowy,
c) zaistnienia siły wyŜszej uniemoŜliwiającej okresowe wykonania przedmiotu umowy,
zrozumiałej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemoŜliwego do
przewidzenia i zapobieŜenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu
najwyŜszej staranności (wówczas okres wykonania umowy zostanie wydłuŜony o okres
zdarzenia noszącego znamiona „siły wyŜszej”),
d) zmiany ustawowej stawki podatku VAT (wówczas do cen netto zostanie doliczona nowa
stawka podatku VAT),
e) obniŜenia ceny wyrobu w związku z przyznaniem przez Wykonawcę rabatów cenowych,
przy zachowaniu parametrów jakościowych wyrobu,
f) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.
U. Nr 200, poz. 1679 z późn. Zm.),
g) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawek składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
h) wydłuŜenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy, w
związku z niewykorzystaniem przez Zamawiającego wartości umowy, o której mowa w § 2
ust. 7 niniejszej umowy, jednak nie dłuŜej niŜ na okres 6 miesięcy,
i) zwiększenia zaopatrzenia Zamawiającego na wyroby będące przedmiotem niniejszej
umowy wyszczególnione w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik
do umowy, przy czym łączna wartość zmian umowy nie moŜe wynieść więcej niŜ 10%
całkowitej wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 7 niniejszej umowy,
j) wystąpienia okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a
w związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, zaś zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę,
6. Zmiana osób, o których mowa w § 7, zmiana siedziby, adresu Wykonawcy nie wymaga
zmiany umowy.
7. Zmiany umowy w zakresie § 9 ust. 5 f) i g) mogą nastąpić wyłącznie na wniosek Wykonawcy,
w którym jest on zobowiązany wykazać, Ŝe w/w zmiany mają wpływ na koszty wykonania
zamówienia, złoŜony nie wcześniej niŜ po upływie co najmniej 12 miesięcy od daty
rozpoczęcia realizowania usług, oraz gdy Wykonawca dostarczył Zamawiającemu
szczegółową kalkulacje, zgodnie z § 9 ust. 8.
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8. Wykonawca, który zamierza wystąpić z wnioskiem o którym mowa w§ 9 ust. 7, w terminie 14
dni od daty zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu szczegółową kalkulacje w zakresie
całkowitych kosztów pracowniczych, wykazując w szczególności:
• jaki procent w zamówieniu stanowią koszty osobowe,
• ilość osób realizujących zamówienie, z uwzględnieniem podziału na umowy o pracę
zawarte na podstawie Kodeksu Pracy oraz umowy cywilnoprawne (z określeniem
zakresu-części etatu) oraz podaniem informacji ile osób realizujących zamówienie
na etapie zawierania umowy pobiera wynagrodzenie za pracę w minimalnej
wysokości.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, z
winy Wykonawcy w przypadku dwukrotnego nieuzasadnionego: nie dokonania dostawy,
dokonania jej nieterminowo, nie dostarczenia wszystkich przedmiotów zamówienia,
dostarczenia towaru o złej jakości lub nie posiadającego deklarowanych właściwości.
Postanowienie § 8 ust. 1 lit. b) stosuje się odpowiednio.
10. W przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru, Zamawiający udostępni kopię
rejestru warunków przechowywania produktu w aptece, od dnia dostawy do dnia zwrotu
towaru.
11. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyŜszych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie
wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonanej juŜ części umowy.
12. Niniejszy dokument Umowy obejmuje wszelkie postanowienia umowy, Ŝadne z oświadczeń,
zapewnień lub porozumień, które nie są objęte tym dokumentem, nie składa się na treść
Umowy.
13. Gdyby okazało się, Ŝe niektóre ustalenia niniejszej Umowy są niewaŜne, albo gdyby wystąpiła
luka w niniejszej Umowie, waŜność pozostałych ustaleń nie jest przez to naruszona chyba, Ŝe
niewaŜnością dotknięte są istotne postanowienia umowy lub z jej treści wynika, iŜ bez
postanowień dotkniętych niewaŜnością nie zostałaby ona zawarta. Zastąpione one zostaną
takimi waŜnymi i skutecznymi postanowieniami, które w odniesieniu do wywieranych przez
nie skutków gospodarczych i finansowych oraz intencji stron będą w maksymalnym stopniu
zbliŜone do postanowień dotkniętych niewaŜnością.
14. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze
stron.
Załącznik do umowy:
1. Formularz asortymentowo - cenowy
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 6 do SIWZ
-przykładowy wzór zobowiązania-

...........................................................................
(pieczęć podmiotu składającego zobowiązanie)

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
1. Będąc naleŜycie upowaŜnionym do reprezentowania podmiotu składającego zobowiązanie, który
reprezentuje tj. ………………..……………………..…oświadczam(y), Ŝe na podstawie art. 22a ustawy
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zobowiązuje się do oddania do
dyspozycji Wykonawcy tj .…..……………………………..…………..…… niezbędne zasoby tj.
a) zdolności techniczne lub zawodowe*,
Jeśli dotyczy podać zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
…………………………………..…………………………………………………………..…………….
…………………………………..………………………………………….……………………..………
…………………………………..…………………………………………………………..…………….
…………………………………..………………………………………….……………………..………
b) sytuacja finansowa lub ekonomiczna *,
Jeśli dotyczy podać zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
…………………………………..…………………………………………………………..…………….
…………………………………..………………………………………….……………………..………
…………………………………..…………………………………………………………..…………….
…………………………………..………………………………………….……………………..………

na potrzeby realizacji zamówienia pn.:
„Dostawy materiałów szewnych ” Znak sprawy: BZP.38.382-35.16
2. Jednocześnie oświadczam, Ŝe:
a) wraz ze zobowiązaniem się do udostępnienia zasobów dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, podmiot który reprezentuję odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, Ŝe za
nieudostępnienie zasobów podmiot który reprezentuję nie ponosi winy**,
b) wykorzystanie zasobów podmiotu, który reprezentuję przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia odbywać się będzie w następujący sposób:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
c) zakres i okres udziału podmiotu, który reprezentuję przy wykonywaniu zamówienia obejmuje:
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………
d) w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia podmiot, który reprezentuję zrealizuje roboty budowlane / usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
* zaznaczyć właściwe, jeśli dotyczą
** niepotrzebne skreślić
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dnia .............................................

........................................................................
podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby lub osób
upowaŜnionych do reprezentowania podmiotu składającego
zobowiązanie

Załącznik nr 7 do SIWZ
Wykonawca:
………………………………………….
……………………………………….…
(pełna nazwa/firma, adres)
reprezentowany przez:
…………………………………….……
……………………………………….…
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OŚWIADCZENIE DOT. OFEROWANEGO ASORTYMENTU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawy materiałów szewnych” Znak sprawy: BZP.38.382-35.16
prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju,
oświadczam, Ŝe:

oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo na podstawie których
moŜe być wprowadzony do stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.

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