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S P E CY F I K A CJ A I S T OT N Y CH W A RU N K ÓW ZAMÓW I E N I A
W P OS T Ę P OW A N I U O U DZ I E L E N I E Z A M ÓW I E N I A P U B L I CZ N E GO
O W A RT OŚ CI S Z ACU N K OW E J P ON I Ż E J 135.000 €u r o

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164, z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp”.

Nazwa nadana zamówieniu:

„ DOS T A W A S P RZĘ T U DL A CE N T RA L N E J S T E RY L I ZA T ORN I ”

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): Z P – 17 – 090 B N
Tryb postępowania – przetarg nieograniczony ( art. 10 ust.1 oraz art.39-46 Prawa zamówień publicznych).

Nazwa i adres zamawiającego :
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach
40-027 KATOWICE ul. Francuska 20/24
tel. 32/259-16-68 fax. 32/259-16-71
Internet: www.spskm.katowice.pl
e-mail: duo@spskm.katowice.pl
Kody klasyfikacji CPV : 33.19.10.00-8

Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzam
14. 09.2017r.

Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek
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I)
1.

OP I S P RZE DMI OT U ZA MÓW I E N I A
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dla Centralnej Sterylizatorni. Przedmiot zamówienia
został podzielony na sześć (6) części – Pakietów:
Pakiet nr 1 – Narzędzia kontroli procesów sterylizacji, dezynfekcji oraz czytnik sterylizujący do
sterylizacji niskotemperaturowej,
Pakiet nr 2 – Bariera sterylna do procesu sterylizacji parą wodną oraz Tlenkiem Etylenu,
Pakiet nr 3 – Bariera sterylna płaska,
Pakiet nr 4 – Osprzęt do procesu dekontaminacji,
Pakiet nr 5 – Środki profilaktyki do izolacji,
Pakiet nr 6 – Czyściki do elektrod.

2. Szczegółowe parametry wymagane, ilości oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione są
w Załącznikach nr 1 – 6.

II)

US T A L E N I A OGÓL N E D OT Y CZĄ CE P RZE DMI OT U ZA MÓW I E N I A

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie wyszczególnionych powyżej
zadań (pakietów) od 1 do 6 – poszczególnych części zamówienia. Każdemu z wykonawców przysługuje
możliwość złożenia oferty na dowolną ilość wybranych przez siebie zadań (pakietów).
2. Oferta na oferowany przez wykonawcę przedmiot zamówienia musi posiadać pełny asortyment.
3. Brak jakiejkolwiek pozycji w formularzu lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia wymaganych
parametrów lub brak informacji określonych w poszczególnych kolumnach formularzy cenowych
będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości
zamówienia podwykonawcom.
7. Zamawiający wymaga, aby okres ważności ( przydatności do użycia) dostarczanego przedmiotu
zamówienia, wynosił w momencie dostawy minimum 12 miesięcy terminu ważności deklarowanego
przez producenta.

III)

US T A L E N I A ORGA N I Z A CY J N E ZW I Ą ZA N E Z W Y K ON A N I E M ZA MÓW I E N I A .

1. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała częściowo na podstawie pisemnych zamówień
Zamawiającego w ilościach wskazanych w zamówieniu i w terminie do 5 dni roboczych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny
koszt i na własne ryzyko do Magazynu Szpitalnego.
3. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi w terminie 60 dni licząc od dnia dostarczenia
faktury.
4. Zamawiający zastrzega, że dostawy mogą odbywać się w godzinach pracy zamawiającego tj. od godz.
8.00 do godz. 13.00. w dni robocze.
5. Wszelkie koszty związane z dostawami ponosi wykonawca.
6. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010r.
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107, poz. 679 z póź. zm.) oraz z innymi obowiązującymi
przepisami prawymi w tym zakresie.

IV)

T E RMI N RE A L I ZA CJ I P R ZE DMI OT U ZA MÓW I E N I A

1.

Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie w okresie 24 miesiące od dnia podpisania
umowy.

2.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
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V)

W ARUN K I UDZI A Ł U W P OS T Ę P OW A N I U ORA Z BRA K U P ODS T A W W Y K L UCZE N I A .

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
2.

Warunki udziału w postępowaniu.
c) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu

3.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3.2 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
3.3 Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.

VI)

W Y K A Z OŚ W I A DCZE Ń L UB DOK UME N T ÓW P OT W I E RDZA J Ą CY CH S P E Ł N I E N I E
W ARUN K ÓW UDZI A Ł U W P OS T Ę P OW A N I U ORAZ B RA K P ODST A W W Y KL UCZ E N I A

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający
żąda następujących dokumentów:
1)

oświadczenia wykonawcy w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu
i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 8 do SIWZ.

2)

oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć
wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – Załącznik Nr 9 do SIWZ.
Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz
adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie i ceny, przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 9 do
SIWZ.

2.

Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.
a) Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
str. 3

ZP-17-090 BN
c) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli
zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
d) Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.
e) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy
z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 3 SIWZ) rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1126) - dalej zwanego „rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.”,
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
f) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 5 (tj.
składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy
z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 3 SIWZ) rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp,
zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
g) W przypadku, o którym mowa w ppkt 8 SIWZ zamawiający może żądać od wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie
przez zamawiającego dokumentów.
h) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
dotyczące wykonawcy składane są w oryginale.
i) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
j) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
k) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych
niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
l) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
m) Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
n) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.
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o) Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
zamawiającego, może on zwrócić się o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
p) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy
do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada
wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
1) W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:
a) Certyfikatu niezależnych jednostek notyfikowanych potwierdzających zgodność z wymaganymi
normami:
Dla Pakietu Nr 1 – Załącznik nr 1 :
pozycja nr 1
pozycja nr 5
pozycja nr 6
pozycja nr 14
pozycja nr 15
pozycja nr 16

ISO 11138, EN 867-3
EN 544, EN ISO 11140-4
PN EN ISO 11140-1
EN 876, PN EN ISO 11140-1
EN ISO 15883
PN EN ISO 11140-4

Dla Pakietu Nr 2 – Załącznik nr 2 :
pozycja nr 2 ISO 11607-1, EN 868,EN ISO 9007 Dyrektywa 93/42/EEC
pozycja nr 3 EN ISO 11607, EN 868-5
Dla Pakietu Nr 3 – Załącznik nr 3:
pozycja nr 1 EN 868, ISO 11607
Dla Pakietu Nr 4 – Załącznik nr 4:
pozycja nr 6 PN EN ISO 11140-1
2) Karty charakterystyki lub katalogowe oferowanego produktu potwierdzające wymagane
parametry na nośniku elektronicznym lub w wersji papierowej – dotyczy Pakietów nr 1 – 5.
Dopiski, uzupełnienia odręczne w dokumentach nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego
przy ocenie ofert.
3) Próbek oferowanego asortymentu w ilościach wskazanych w załączniku asortymentowym,
w celu sprawdzenia czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagane wymogii określone
w SIWZ. Próbki należy złożyć wraz z ofertą, na adres wskazany w SIWZ. Na opakowaniu należy podać
dokładną nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę przetargu z zaznaczeniem „próbki”. Wewnątrz
opakowania należy umieścić dokładny spis załączonych próbek. Wszystkie dostarczone próbki są
bezpłatne i nie podlegają zwrotowi.

4. Zamawiający na mocy art. 26 ust. 2 f Pzp żąda dołączenia do oferty w/w dokumentów / próbek
w celu szybszego rozstrzygnięcia postępowania .
VII)

OP I S S P OS OB U P RZY GOT OW A N I A OF E RT Y

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania
oferty w postaci elektronicznej.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na
złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych
w handlu międzynarodowym.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.
Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy
i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie
nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty
dokonania poprawki.
10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem
terminu otwarcia ofert.
11. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.
12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający
nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać
oznaczenie:
Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na
DOS T A W Ę S P R Z Ę T U DO CE N T R A L N E J S T E R Y L I Z A T OR N I
Oznaczenie sprawy: ZP-17-090 BN
Nie otwierać przed 26.09.2017r. godz. 11.30.
14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje.
Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu,
która musi zawierać oznaczenie:
Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na
„ DOS T AW Ę S P R Z Ę T U DO CE N T R AL N E J S T E R Y L I Z AT OR N I ” .
Oznaczenie sprawy: ZP-17-090 BN
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.
16. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść
oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy.
17. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając
zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub
innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:
Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na
„ DOS T AW Ę S P R Z Ę T U DO CE N T R AL N E J S T E R Y L I Z AT OR N I ” .
Oznaczenie sprawy: ZP-17-090 BN
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.
18. Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.
19. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku
wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica
przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu,
a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w jego ofercie.

VIII)

I N F ORMA CJ E
O
Z W Y K ON A W CA MI

S P OS OB I E
P OROZUMI E W A N I A
SI Ę
ORA Z P RZE K A ZY W A N I A OŚ W I A DCZE Ń

I

Z A M A W I A J Ą CE GO
D OK UME N T ÓW ,
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A T AKŻE W SKAZAN I E
Z W Y K ON A W CA MI .

OS ÓB

UP RA W N I ON Y CH

DO

P OROZUMI E W A N I A

SI Ę

1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422,
z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
a) Dorota Uryć
e-mail: duo@spskm.katowice.pl;
numer faxu: 32/ 259-16-71;
4.

Termin na zadawanie pytań upływa w dniu 20.09.2017 roku.

5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu.

IX)

W Y MA GA N I A DOT Y CZ ĄCE W ADI UM.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w postępowaniu

X)

T E RMI N ZW I Ą ZA N I A OF E RT Ą

1.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.

2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.

3.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody,
o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

X I)

MI E J S CE I T E RMI N S K Ł A DA N I A I OT W A RCI A OF E RT

1. Miejsce i termin składania ofert:
a)
miejsce składania ofert: SPSKM – Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 2
b) t ermi n s k ł adani a ofe rt : do dni a 26. 09.2017r. do godz. 11: 00
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) miejsce otwarcia ofert: SPSKM – Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 2
b) termin otwarcia ofert: w dniu 26.09.2017r . o go dz. 11:30
3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. Koperta lub
inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności
składania ofert oraz terminem jej złożenia, a wykonawca może otrzymać potwierdzenie złożenia oferty
wraz z informacją o terminie jej złożenia.
4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas
otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
5. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej informacje dotyczące:
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a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) cen zawartych w ofertach, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
6. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po
upływie terminu do wniesienia odwołania.
7. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane
w SIWZ lub opisane inaczej niż określił zamawiający w SIWZ.

X II)
1.
2.
3.
4.

5.

X III)

I)

OP I S S P OS OB U OB L I CZA N I A CE N Y
Opis sposobu obliczenia ceny: oferowana ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto + VAT =
wartość brutto
Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.

OP I S K RY T E RI ÓW , KT ÓRY MI ZA MA W I A J Ą CY B Ę DZI E S I Ę K I E ROW A Ł P R ZY W Y B ORZE
OF E RT Y , W RA Z Z P OD AN I E M ZN A CZE N I A T Y CH K RY T E RI ÓW I S P OS OB U OCE N Y OF E RT

KRYTERIA OCENY DLA PAKIETÓW NR 1 – 3
Cena – 60 %
Jakość – 40%

SPOSÓB OBLICZANIA LICZBY PUNKTÓW BADANEJ OFERTY ZA CENĘ:
Pc = (C min / C bo ) x 100 x 60% gdzie:
C min - cena najniższa spośród ocenianych ofert
C bo - cena badanej oferty
100 - stały współczynnik
Pc - liczba punktów za cenę

SPOSÓB OBLICZANIA LICZBY PUNKTÓW BADANEJ OFERTY ZA JAKOŚĆ
A) DLA PAKIETU NR 1:
1) Dla pozycji nr 1 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Posiadający wskaźnik chemiczny na fiolce” wg

poniższej punktacji:
TAK – 10 punktów
NIE – 0 punktów
2) Dla pozycji nr 2 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Autoczytnik posiada funkcje monitorowania na
urządzeniu czasu pozostałego do pełnej inkubacji” wg poniższej punktacji:
TAK – 4 punkty
NIE – 0 punktów
3)

Dla pozycji nr 3 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Posiadający wskaźnik chemiczny na fiolce” wg
poniższej punktacji:
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TAK – 10 punktów
NIE – 0 punktów
4)

Dla pozycji nr 4 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Autoczytnik posiada funkcje monitorowania na
urządzeniu czasu pozostałego do pełnej inkubacji” wg poniższej punktacji:
TAK – 4 punkty
NIE – 0 punktów

5)

Dla pozycji nr 5 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Posiadający sygnalizator naładowania baterii”
wg poniższej punktacji:
TAK – 4 punktów
NIE – 0 punktów

6)

Dla pozycji nr 6 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium
punktacji:

„Laminowany wskaźnik”

wg poniższej

TAK – 10 punktów
NIE – 0 punktów
7)

Dla pozycji nr 7 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Test zgrzewu ma wykazywać: ciągłość zgrzewu
na całej jego określonej szerokości, brak kanałów, przerw, punktów i rys w zgrzewie oraz brak
rozwarstwienia folii oddzielenia folii od papieru” wg poniższej punktacji:
TAK – 4 punkty
NIE – 0 punktów

8)

Dla pozycji nr 8 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Opakowanie zawierające wałek tuszujący” wg
poniższej punktacji:
TAK – 10 punktów
NIE – 0 punktów

9)

Dla pozycji nr 9 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Opakowanie zawierające wałek tuszujący” wg
poniższej punktacji:
TAK – 10 punktów
NIE – 0 punktów

10) Dla pozycji nr 10 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Szerokość taśmy > 15mm” wg poniższej

punktacji:
TAK – 4 punkty
NIE – 0 punktów
11) Dla pozycji nr 11 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Szerokość taśmy > 15mm” wg poniższej

punktacji:
TAK – 4 punkty
NIE – 0 punktów
12) Dla pozycji nr 12 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Potwierdzone rekomendacjami producenta

sterylizatora” wg poniższej punktacji:
TAK – 10 punktów
NIE – 0 punktów
13) Dla pozycji nr 13 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Zawierające wskaźnik do pary wodnej” wg

poniższej punktacji:
TAK – 10 punktów
NIE – 0 punktów
14) Dla pozycji nr 14 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium

„Laminowany wskaźnik”

wg poniższej

punktacji:
TAK – 10 punktów
NIE – 0 punktów
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15) Dla pozycji nr 15 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Wskaźnik kompatybilny z klamrą posiadaną

przez Zamawiającego” wg poniższej punktacji:
TAK – 4 punky
NIE – 0 punktów
16) Dla pozycji nr 16 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Z arkuszem wczesnego ostrzegania” wg

poniższej punktacji:
TAK – 10 punktów
NIE – 0 punktów

B) DLA PAKIETU NR 2:
2) Dla pozycji nr 1 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Kombinacja kolorystyki biało - niebieska” wg

poniższej punktacji:
TAK – 20 punktów
Inny kolor – 0 punktów
2) Dla pozycji nr 2 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Autoczytnik posiada funkcje monitorowania na
urządzeniu czasu pozostałego do pełnej inkubacji” wg poniższej punktacji:
TAK – 10 punktów
NIE – 0 punktów
3)

Dla pozycji nr 3 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Zdecydowana zmiana koloru wskaźnika po
sterylizacji na iiny kolor ” wg poniższej punktacji:
TAK – 10 punktów
NIE – 0 punktów

C) DLA PAKIETU NR 3:
1) Dla pozycji nr 1 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Zdecydowana zmiana koloru wskaźnika po
sterylizacji na iiny kolor wg poniższej punktacji:
TAK – 25 punktów
NIE – 0 punktów
2) Dla pozycji nr 2 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Pasek kleju większy niż 15 mm” wg poniższej
punktacji:
TAK – 15 punktów
NIE – 0 punktów
PUNKTY ZA JAKOŚĆ ZOSTANĄ PRZYDZIELONE NA PODSTAWIE DOŁĄCZONYCH DO OFERTY PRÓBEK.
W PRZYPADKU NIE DOŁĄCZENIA DO OFERTY PRÓBEK WYKONAWCY ZOSTANI E PRZYZNANE ZERO (0)
PUNKTÓW ZA KRYTERIUM JAKOŚĆ.
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW ZA KRYTERIUM „JAKOŚĆ” BĘDZIE PODSTAWIONA DO WZORU:
Pj = (bo / max ) x 100 x 40% gdzie:
max - maksymalna ilość uzyskanych punktów spośród ocenianych ofert
bo – ilość pkt uzyskana przez badaną ofertę
Pj – liczba punktów za jakość
W pakiecie nr 1, 2 i 3 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą
ilość punktów za w/w kryteria obliczone wg wzoru :

P = Pc + Pj
P - łączna ilość punktów za kryteria
Pc - ilość punktów za cenę odczynników
Pj – ilość punktów za jakość
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II) KRYTERIA OCENY DLA PAKIETÓW NR 4 – 6
Cena - 100%
Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę:
Pc = (C min / C bo ) x 100 x 100% gdzie:
C min - cena najniższa spośród ocenianych ofert
C bo - cena badanej oferty
100 - stały współczynnik
Pc - liczba punktów za cenę
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę i którego oferta spełnia
wszystkie wymagania określone w SIWZ.

X IV)

I N F ORMA CJ E O F ORM A L N OŚ CI A CH , J A K I E P OW I N N Y B Y Ć DOP E Ł N I ON E P O W Y B ORZE
OF E RT Y W CE L U ZA W ARCI A UMOW Y W S P RA W I E ZA MÓW I E N I A P UB L I CZN E GO

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą – nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania
informacji o wyborze oferty faksem lub mailem – na warunkach będących istotnymi postanowieniami,
a stanowiącymi wzór umowy – Załącznik nr 11 do niniejszej specyfikacji.
2. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców – w przypadku jeżeli taka umowa nie
jest dołączona do oferty.
3. Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia wynikające z charakteru konsorcjum:
a) określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum,
b) cel zawarcia umowy,
c) czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),
d) zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego za
wykonanie umowy,
e) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków
do czasu wykonania przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3, będzie to uznane
przez Zamawiającego za tożsame z uchylaniem się od zwarcia umowy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1
Ustawy.
6. Miejsce podpisania umowy to siedziba Zamawiającego. Jeżeli przedstawiciel umocowany do podpisywania
umowy nie może podpisać umowy w siedzibie Zamawiającego, to należy zwrócić się do Zamawiającego z
prośbą o przesłanie umowy na adres wykonawcy.

X V)

W ZÓR UMOW Y W S P RAW I E ZA MÓW E I N I A P UB L I CZN E GO

1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ.

X VI)

P OUCZE N I E O Ś ROD K A CH OCH RON Y P RA W N E J P RZY S Ł UGUJ Ą CY CH W Y K ON A W CY
W T OK U P OST Ę P OW A N I A O UDZI E L E N I E ZA MÓW I E N I A .

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest
zobowiązany na podstawie Pzp.
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2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a)
30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia.
b)
6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi
Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła
się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze
stron.
12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie
później niż do czasu otwarcia rozprawy.
13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 9 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastos owanie
przepisy art. 179 - 198g Pzp.
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Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść:
1)
2)
3)

4)
5)
6)

Załączniki nr 1 - 6 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, załączniki asortymentowo-cenowe,
Załącznik nr 7 do SIWZ - formularz oferty,
Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie
potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu
Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
Załącznik nr 10 do SIWZ - wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp,
Załącznik nr 11 do SIWZ - wzór umowy,

WYKONAWCA DO OFERTY ZOBOWIĄZANY JEST DOŁĄCZYĆ WYPEŁNIONY I PODPISANY :
b) Załącznik spośród wybranych Nr 1 – 6
c) Załącznik Nr 7
d) Załącznik Nr 8
e) Załącznik nr 10
f)

Dokumenty wyszczególnione w Rozdziale VI pkt 3 SIWZ

W terminie 3 dni od umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego „PROTOKOŁU Z OTWARCIA” ofert
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wypełniony i podpisany Załącznik Nr 9
Oświadczenia dołączone do oferty nie będą honorowane.

str. 13

ZP-17-090 BN

Załącznik Nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Pakiet nr 1 – Narzędzia kontroli procesów sterylizacji, dezynfekcji oraz czynnik sterylizujący do sterylizacji niskotemperaturowej
Lp.

Asortyment – parametry wymagane

Nr
katalogowy

Producent

3

4

Wartość

Zamawiana
ilość sztuk

Maksymalna
wielkość
opakowania

Ilość
opakowań

Cena jedn.
netto za
1 sztukę

Netto

VAT

Brutto

5

6

7

8

9

10

11

500

50 szt

1

1 szt

1

2

1.

Wskaźnik biologiczny do sterylizacji Tlenkiem
Etylenu kompatybilny z posiadanym przez
zamawiającego autoczytnikiem firmy 3M:
gwarantujący uzyskanie wyniku kontroli i
rzetelnego wyniku już po 4 godzinach inkubacji.
etykieta na fiolce łatwa do odklejenia z
możliwością wklejenia do dokumentacji procesu
sterylizacji.
Wskaźnik zgodny z obowiązującymi aktami
normatywnymi ISO 11138, EN 867-3
Wskaźnik bardziej czuły od tradycyjnych
wskaźników biologicznych, zapewniający wynik
automatyczny, eliminujący błędy w interpretacji.

2

Kompatybilny autoczytnik ze wskaźnikami
posiadanymi przez Zamawiającego
o odczycie po 1h do sterylizacji parą wodną,

3

Wskaźnik biologiczny do procesu sterylizacji parą
wodną w temperaturze 121 °C- 134°C
gwarantujący uzyskanie wyniku kontroli i
rzetelnego wyniku już po 3 godzinach inkubacji.
etykieta na fiolce łatwa do odklejenia
z możliwością wklejenia do dokumentacji
procesu sterylizacji.
Wskaźnik zgodny z obowiązującymi aktami
normatywnymi.
Wskaźnik bardziej czuły od tradycyjnych
wskaźników biologicznych, zapewniający wynik
automatyczny, eliminujący błędy w interpretacji

500

50 szt

4

Autoczytnik kompatybilny ze wskaźnikami
biologicznymi do pary wodnej o odczycie po 3 h,

1

1 szt
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z możliwością sprawdzenia czasu pozostałego do
zakończenia procesu inkubacji

5

Rejestrator danych do sterylizatorów parowych
kompatybilny z posiadanym przez
zamawiającego systemem rejestracji
parametrów procesu typu ETS:
spełniający wymogi codziennego testu
penetracji pary wg normy EN 544
posiadający funkcje wczesnego ostrzegania
możliwość 400 krotnego zastosowania
posiadający certyfikat zgodności z normą EN ISO
11140-4

6

Integrator chemiczny do pary wodnej typu V,
zgodny z PN EN ISO 11140-1:2014 - nie
wymagający subiektywnej interpretacji wyniku
- możliwość wieloletniej archiwizacji
z możliwością oceny wskaźnika chemicznego
w dwóch niezależnych okienkach. Wędrująca
substancja wskaźnikowa, nie emitujący
substancji toksycznych Pakowany po 250 szt.

3

1 szt

10 000

250 szt

7

Test siły zgrzewu urządzeń zamykających barierę
sterylną typu Seal Check, zgodny z PN-EN ISO
11607-2, przeznaczony do zastosowania
w zgrzewarkach rotacyjnych, umożliwiający
wizualną ocenę zgrzewu.

1 000

250 szt

8

Etykiety ze wskaźnikiem do pary wodnej
kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego
metkownicą alfanumeryczną trzyrzędową z
zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet
firmy GKE.
Etykiety dwukrotnie przylepne z miejscami
informacyjnymi:
- w rzędzie pierwszym - numer operatora (1-2
symboli w tym cyfry lub litery i znaki
interpunkcyjne), nr sterylizatora (1-3 symboli w
tym cyfry i znaki interpunkcyjne), nr cyklu (2-3
symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne, kod
pakietu (2-4 symboli w tym cyfry lub litery i znaki
interpunkcyjne)
- w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12
symboli symbole w tym cyfry lub litery i znaki

225 000

9 000 szt
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interpunkcyjne)
- w rzędzie trzecim- datę ważności (8-12 symboli
w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne)
Pakowane w opakowaniu minimum12 rolek x
750 metek.

9

Etykiety ze wskaźnikiem do Tlenku Etylenu
kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego
metkownicą alfanumeryczną trzyrzędową z
zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet
firmy GKE.
Etykiety dwukrotnie przylepne z miejscami
informacyjnymi:
- w rzędzie pierwszym - numer operatora (1-2
symboli w tym cyfry lub litery i znaki
interpunkcyjne), nr sterylizatora (1-3 symboli w
tym cyfry i znaki interpunkcyjne), nr cyklu (2-3
symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne, kod
pakietu (2-4 symboli w tym cyfry lub litery i znaki
interpunkcyjne)
- w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12
symboli symbole w tym cyfry lub litery i znaki
interpunkcyjne)
- w rzędzie trzecim- datę ważności (8-12 symboli
w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne)
Pakowane w opakowaniu minimum12 rolek x
750 metek.

18 000

9 000

10

Taśma do zamykania bariery sterylnej typu
papier krepowany lub włóknina ze wskaźnikiem
sterylizacji parą wodną, o wyraźnej zmianie
barwy wskaźnika po procesie. Substancje
chemiczne zawarte we wskaźniku nietoksyczne,
pozbawione metali ciężkich. Szerokość taśmy 1015 mm

60

1 szt

11

Taśma do zamykania bariery sterylnej typu
papier krepowany lub włóknina bez wskaźnika,
szerokość taśmy 10-15 mm

50

1 szt

12

Jednorazowe naboje zawierający 100% Tlenek
Etylenu kompatybilne z urządzeniem
sterylizującym posiadanym przez zamawiającego
– Steri Vac 8 XL, wyprodukowanym przez firmę

516

12 szt
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3M.

13

Plomby do kontenerów narzędziowych
Jednorazowa identyfikacyjna plomba
papierowa. Kompatybilna z kontenerami
posiadanymi przez zamawiającego firmy
AESCULAP; pozwalająca ocenić czy kontener
został otwarty; posiadająca miejsce do
identyfikacji zawartości

3 000

1 000 szt

14

Wskaźniki wieloparametrowe chemiczne typu IV
do sterylizacji parą wodną oraz Tlenkiem
Etylenu, z substancja wskaźnikową umieszczoną
na całej długości, o jednoznacznej zmianie barwy
po procesie sterylizacji, zgodne z EN 876-1, ISO
11140-1

7 500

500 szt

15

Test mycia mechanicznego, niezawierający
substancji toksycznych; w formie plastikowego
arkusza z naniesioną substancją testową o
formule zgodnej z EN ISO 15883. Wskaźnik
zawiera dwa rodzaje białek, tłuszcze i wielocukry.
Odczyt testu natychmiastowy, łatwy
i jednoznaczny w interpretacji.

1 000

100 szt

16

Jednorazowy pakiet Bowie-Dick w formie
gotowego pakietu zgodny z normą PN ISO
11140 -1 typ 2, przeznaczony do codziennej
kontroli sterylizatorów parowych, ich szczelności
i zdolności penetracji parą wodną
w sterylizowane materiały, powtarzalnym
wyniku zapewniającym łatwe wykrycie
nieefektywnego procesu, o prostym odczycie na
podstawie oceny zmiany zabarwienia arkusza,
o wysoce zróżnicowanym kolorze wskaźnika co
eliminuje błędy w interpretacji.
Pakiet kompaktowy, efektywny i łatwy w użyciu
spełniający wymogi normy PN-EN ISO 11140-4

520

20 szt

17

Wskaźnik kontroli dezynfekcji termiczne
w zakresie parametrów 93°C czas 10 minut,
w wersji samoklejącej. Wskaźniki w formie
pokrytego laminatem papierowego paska z
umieszczoną substancją testową. Jednoznaczna
zmiana koloru substancji testowej pozwala na

1 000

200 szt
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łatwą i pewną weryfikację poprawności
przeprowadzonego procesu mycia i dezynfekcji
termicznej.

WARTOŚĆ OGÓŁEM:

UWAGA:
1) Zamawiający w celu sprawdzenia wymaganych parametrów żąda dołączenia do oferty:
a) dla pozycji nr 1,3,6,7,12,13,14,15,16 i 17 – po 3 próbki,
b) dla pozycji nr 8 i 9 – po 10 etykiet,
c)
dla pozycji 10 i 11 – po 1 sztuce.
2) Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty .

__________ dnia _______ 2017 roku

_______________________________
(podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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ZAŁĄCZNIK NR 1 A

FORMULARZ KRYTERIÓW OCENNYCH DLA PAKIETU NR 1

Lp.

Parametr punktowane

Oferowane warunki
TAK / NIE*

Pozycja nr 1
1.
Posiadający wskaźnik chemiczny na fiolce
Pozycja Nr 2
2.

Autoczytnik posiada funkcje monitorowania na urządzeniu czasu
pozostałego do pełnej inkubacji
Pozycja nr 3

3.
Posiadający wskaźnik chemiczny na fiolce
Pozycja Nr 4
4

Autoczytnik posiada funkcje monitorowania na urządzeniu czasu
pozostałego do pełnej inkubacji
Pozycja Nr 5

5
Posiadający sygnalizator naładowania baterii
Pozycja Nr 6
6
Laminowany wskaźnik
Pozycja Nr 7
7

Test zgrzewu ma wykazywać: ciągłość zgrzewu na całej jego
określonej szerokości, brak kanałów, przerw, punktów i rys w
zgrzewie oraz brak rozwarstwienia folii oddzielenia folii od papieru
Pozycja Nr 8

8
Opakowanie zawierające wałek tuszujący
Pozycja Nr 9
9
Opakowanie zawierające wałek tuszujący
Pozycja Nr 10
10
Szerokość taśmy większa niż 15 mm
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Pozycja Nr 11
11
Szerokość taśmy większa niż 15 mm
Pozycja Nr 12
12
Potwierdzone rekomendacjami producenta sterylizatora
Pozycja Nr 13
13
Zawierające wskaźnik do pary wodnej
Pozycja Nr 14
14
Laminowany wskaźnik
Pozycja Nr 15
15
Wskaźnik kompatybilny z klamrą posiadaną przez Zamawiającego
Pozycja Nr 16
16
Z arkuszem wczesnego ostrzegania

__________________ dnia __ __ 2017 roku

___________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców
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Załącznik Nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Pakiet nr 2 – Bariera sterylna do procesu sterylizacji parą wodną oraz Tlenkiem Etylenu
Lp.

Asortyment – parametry wymagane

Nr
katalogowy

Producent

Zamawiana
ilość sztuk

Maksymalna
wielkość
opakowania

Ilość
opakowań

Cena jedn.
netto za sztukę

2

3

4

5

6

7

8

3 000

500 szt

1

1.

2

Wartość
Netto

VAT

Brutto

9

10

11

Papier krepowany pakowany naprzemiennie,
papiery o gramaturze 60g/m². System składający
się z dwóch arkuszy naprzemiennie pakowanego
miękkiego papieru krepowanego wykonanego w
100% z celulozy i druga warstwa papieru
wykonanego z celulozy wzmocnionej włóknami
syntetycznymi. Szczelność bakteriologiczna przy
podwójnym pakowaniu zestawów wynosi 99,9%potwierdzona badaniami. Możliwość stosowany
do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu.
Przeznaczony jest do pakowania małych i średnich
zestawów, pozwala na bezpieczne sterylizowanie i
przechowywanie materiałów medycznych.

A

60x60 cm

B

100x100 cm

15 000

250 szt

C

75x75 cm

10 000

250 szt

6 250

250 szt

Włóknina, jednorazowa bariera sterylna
nieszeleszcząca, antystatyczna, niepyląca
o wysokiej wytrzymałości na przesiąkanie wody
oraz płynów niskonapięciowych w tym
o gramaturze minimum 59g/m² , alkoholi ,
wykonana z celulozy bez zastosowania chloru,
o powłoce syntetycznej na powierzchni materiału,
o dużej wytrzymałości na przetarcia i przekłucia ,
o stabilności wymiarowej w stanie suchym jak i
mokrym, w rozmiarze 75x75 cm, zgodna z ISO
11607-1:2006, EN 868, Dyrektywą 93/42/EEC, EN
ISO 9001.
Data produkcji, znak CE i numer serii umieszczone
na opakowaniu zbiorczym.
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Na produkcie umieszczony numer serii
odpowiadający numerowi na opakowaniu
zbiorczym i dacie produkcji.

3

Bariera sterylna wzmocniona w postaci rękawa.
System bariery sterylnej jest zgodny z EN ISO
11607-1 i EN 868-5.
z zastosowaną warstwą poleolefinu odporne na
perforację,
bezpieczne opakowanie materiałów sterylnych gł.
ciężkich zestawów, ostrych narzędzi
warstwy bariery połączone minimum 3-kanałowym
zgrzewem fabrycznym, którego wytrzymałość
wynosi 6 Nm.
laminat foliowy wykonany z 6-warstwowego
kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości
50µm, oraz polyolefin o gramaturze 93g/m2,
całkowicie wyeliminowane ryzyko pylenia.
o wysokiej porowatości pozwalającej na dobrą
penetrację środka sterylizującego i usprawnia
proces suszenia.
nadruk wskaźników chemicznych sterylizacji parą
wodną oraz Tlenku Etylenu typu 1.
zalecana temperatura zgrzewu 130-150°C
bariera posiadająca certyfikaty niezależnej
jednostki notyfikowanej potwierdzającej
szczelność mikrobiologiczną
A

320mm x 70 m

30

1 szt

B

380mm x 70 m

30

1 szt

C

420mm x 70 m

50

1 szt

D

470mm x 70m

40

1 szt

E

520mm x 70 m

40

1 szt

F

580mm x 70m

15

1 szt

WARTOŚĆ OGÓŁEM:
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UWAGA:
1) Zamawiający w celu sprawdzenia wymaganych parametrów żąda dołączenia do oferty:
a) dla pozycji nr 1a, 1b, 1c i pozycji nr 2 – po 2 arkusze,
b) dla pozycji nr 3d, 3e i 3f – po 1 metrze rękawa,
2) Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

__________ dnia _______ 2017 roku

_______________________________
(podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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ZAŁĄCZNIK NR 2 A

FORMULARZ KRYTERIÓW OCENNYCH DLA PAKIETU NR 2

Lp.

Oferowane warunki
TAK / NIE*

Parametr punktowane
Pozycja nr 1

1.

Kombinacja kolorystyczna biało – niebieska

Inny rodzaj kolorystyki

Pozycja Nr 2

2.

Kolor włókniny niebieski

Inny kolor

Pozycja Nr 3

3.

Zdecydowana zmiana koloru wskaźnika po sterylizacji na inny kolor

Brak zdecydowanej zmiany koloru

__________________ dnia __ __ 2017 roku
_____________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców
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Załącznik Nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Pakiet nr 3 – Bariera sterylna płaska
Lp.

Asortyment – parametry wymagane

Nr
katalogowy

Producent

Zamawiana
ilość sztuk

Maksymalna
wielkość
opakowania

Ilość
opakowań

Cena jedn.
netto za sztukę

2

3

4

5

6

7

8

80

1 szt

1

1.

Wartość
Netto

VAT

Brutto

9

10

11

Bariera sterylna foliowo-papierowa płaska, zgodna
z obowiązującymi normami EN 868 i ISO 11607 (
potwierdzenie normatywne również na barierze) ,
zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach
medycznych znak CE umieszczono na opakowaniu
jednostkowym, tj. na etykiecie wewnątrz rolki oraz
na opakowaniu zbiorczym
posiadająca minimum wskaźnik sterylizacji typu
1, odpowiedni dla pary wodnej oraz Tlenku
etylenu, umieszczony poza przestrzenią
pakowania
wszelkie napisy, wskaźniki umieszczone w
obrębie fabrycznego zgrzewu, poza przestrzenią
pakowania, na papierze od strony folii
napisy na rękawie w języku polskim
papier medyczny o gramaturze minimum70g/m²
folia minimum sześciowarstwowa ( w tym klej) o
temperaturze zgrzewu 180 -220ºC, wytrzymała i
odporna na rozerwanie
wielościeżkowy zgrzew fabryczny redukujący do
minimum pylenie włókien oraz zmniejsza ryzyko
zniszczenia opakowania podczas załadunku,
przechowywania i transportu.
każde opakowanie opatrzono zwrotem „Nie
używać uszkodzonego opakowania”,
odpowiednim numerem serii i rozmiarem, nazwą
wytwórcy, znakiem handlowym, kierunkiem
otwierania, symbolem wyrobu jednorazowego
użycia oraz opisano kolory wskaźników przed i po
procesie sterylizacji.
każda rolka rękawa pakowana osobno
o szerokości:

A

50mm /+5mm
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2

B

75mm

80

1 szt

C

100mm

70

1 szt

D

120mm

60

1 szt

E

150mm

60

1 szt

F

200mm/+20mm

60

1 szt

G

250mm

40

1 szt

H

300mm/+20mm

30

1 szt

I

350mm

20

1 szt

J

400mm/+20mm

30

1 szt

Opakowania przeciwpyłowe do przechowywania i
transportu sterylnych materiałów, pełniace
funkcje ochronną dla systemów bariery sterylnej,
wydłużające czas przydatności pakietu sterylnego.
Wykonane z folii przeźroczystej, antystatycznej,
nieszeleszczącej. Posiadające zamknięcie z
mozliwością wielokrotnego otwierania i
zamykania. Pasek warstwy kleju o szer. 10 -15 mm,
w rozmiarach:

A

300x500 mm

500

10 szt

B

420x700 mm

500

10 szt

C

600x750 mm

100

10 szt

WARTOŚĆ OGÓŁEM:

UWAGA:
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3) Zamawiający w celu sprawdzenia wymaganych parametrów żąda dołączenia do ofer ty:
a) dla pozycji nr 1f, 1h i 1j – po 1,5 metra,
c)
dla pozycji nr 2a, 2b i 2c – po 1 sztuce z każdego rozmiaru,
4) Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

__________ dnia _______ 2017 roku

_______________________________
(podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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ZAŁĄCZNIK NR 3 A

FORMULARZ KRYTERIÓW OCENNYCH DLA PAKIETU NR 3

Lp.

Oferowane warunki
TAK / NIE*

Parametr punktowane
Pozycja nr 1

1.

Zdecydowana zmiana koloru wskaźnika po sterylizacji na inny kolor

Brak zdecydowanej zmiany koloru

Pozycja Nr 2

2.

Pasek kleju większy niż 15 mm

Pasek kleju

__________________ dnia __ __ 2017 roku
_____________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców
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Załącznik Nr 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Pakiet nr 4 – Osprzęt do procesu dekontaminacji
Asortyment – parametry wymagane

Nr
katalogowy

Producent

Zamawiana
ilość

Maksymalna
wielkość
opakowania

Ilość
opakowań

Cena jedn.
netto za sztukę

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Szczoteczki - czyściki miedziane wykonane z
drutu miedzianego spiętego metalową spinką, z
możliwością odcięcia zużytej części.

100 szt

5 szt

2

Jednorazowe giętkie czyściki do czyszczenia
kanałów o wąskim przekroju oraz innych trudno
dostępnych miejsc. Kompatybilne z podajnikiem
posiadanym przez zamawiającego ( FLEX 008).
Komplet uzupełniający zawierający 1 op. z
każdego rodzaju:
- czyściki szorstkie o średnicy 15mmx30cm
- miękki o średnicy 9mmx30cm,
- miękki o średnicy 12mmx30cm,
- dwustronny o średnicy 3mmx15cm.

4 kpl

1 kpl

3

Mata silikonowa do składania narzędzi w
rozmiarze 300x120cm w kolorze niebieskim

2 szt

1 szt

4 szt

1 szt

4 szt

1 szt

Lp.

4

5

Metkownice alfanumeryczne trzyrzędowe wraz ze
znakami interpunkcyjnymi,
z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiety
możliwość zapisu minimum 12 symboli w
każdym rzędzie
umożliwia kodowanie takich informacji jak : nr
operatora datę sterylizacji, datę ważności.
kompatybilna z metkami posiadanymi przez
zamawiającego

Nożyczki o stalowych ostrzach, do docinania
bariery sterylnej o długości 240mm /+20mm,
posiadające ergonomiczny uchwyt , waga
0,146kg/+0,10, z przeznaczeniem do cięcia

Wartość
Netto

VAT

Brutto

9

10

11
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różnego rodzaju materiału

6

Zestaw symulacyjny kontroli wsadu typu PCD
pozwalający ocenić skuteczność sterylizacji
parowej dla całego wsadu zgodny z norma PN
ISO 11140-1 typ 2 ; umożliwiający jednoczesne
badanie wskaźnikiem biologicznym i
chemicznym w jednakowo krytycznych
warunkach dla danego procesu sterylizacji.

2 szt

1 szt

7

Uchwyt do wskaźników mycia mechanicznego
typu STF, wykonany z materiału odpornego na
działanie czynników/ warunków występujących
w czasie procesów mycia-dezynfekcji.

2 szt

1 szt

WARTOŚĆ OGÓŁEM:

UWAGA:
1) Zamawiający w celu sprawdzenia wymaganych parametrów żąda dołączenia do oferty kart charakterystyki / katalogowych dla wszystkich pozycji.
2) Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

__________ dnia _______ 2017 roku

_______________________________
(podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Załącznik Nr 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Pakiet nr 5 – Środki profilaktyki do izolacji
Asortyment – parametry wymagane

Nr
katalogowy

Producent

Zamawiana
ilość

Proponowana
wielkość
opakowania

Ilość
opakowań

Cena jedn.
netto za sztukę

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Antybakteryjna mata samoprzylepna 40wartswowa, nie wymagająca ramek ani
systemów przytwierdzających do podłoża.
Łatwa przyczepność i usuwalność. Warstwy
maty o dobrych właściwościach klejących,
efektywnie wyłapujące brud. Numeracja
ułatwiająca określenie liczby warstw.
Wymiary 115x45 cm +/- 10%. Pakowana po
6-10 szt. mat 40-warstwowych.
Kolor nie biały.

288 szt

______szt

Lp.

Wartość
Netto

VAT

Brutto

9

10

11

WARTOŚĆ OGÓŁEM:

UWAGA:
1) Zamawiający w celu sprawdzenia wymaganych parametrów żąda dołączenia do oferty karty charakterystyki / katalogowej.
2) Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

__________ dnia _______ 2017 roku

_______________________________
(podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Załącznik Nr 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Pakiet nr 6 – Osprzęt do procesu dekontaminacji
Asortyment – parametry wymagane

Nr
katalogowy

Producent

Zamawiana
ilość

Wymagana
wielkość op.
zbiorczego

Ilość
opakowań
z kol. 6

Cena jedn.
netto za sztukę

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Czyścik do narzędzi elektrochirurgicznych
5x5 cm. Czyścik może być używany
zarówno przy narzędziach monopolarnych
jak i bipolarnych. Zawiera klejącą warstwę
mocującą czyścik i zapobiegającą
przesuwaniu się. Posiada system szybkiego i
łatwego odklejania. Każdy czyścik pakowany
osobno.

200 szt

100 szt

2

Lp.

Wartość
Netto

VAT

Brutto

9

10

11

WARTOŚĆ OGÓŁEM:

UWAGA:
1) Zamawiający w celu sprawdzenia wymaganych parametrów żąda dołączenia do oferty kart charakterystyki / katalogowych.

__________ dnia _______ 2017 roku

_______________________________
(podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Załącznik nr 7
Miejscowość ………………. dnia ……………….2017r.

…………………………………………
Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO
IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………
Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….
REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………
Tel. ………………………………..............… Fax ……………….....................……………………...
Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………
Tel ………………… e-mail ……………………………………………………………………………..
Osoba upoważniona do podpisania umowy : ………………………………………………………………………….
Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu dla Centralnej Sterylizatorni
oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za
cenę:

PAKIET Nr 1
Cena bez podatku VAT………………...……………………..…………..…..............................…….zł
podatek VAT ………% ……………………………….…….………………………….………...........zł
Cena z podatkiem VAT …………………………………..…....................………….………………zł
Słownie: ………………………………………………….………………………………………..........zł

PAKIET Nr 2
Cena bez podatku VAT………………...……………………..…………..…..............................…….zł
podatek VAT ………% ……………………………….…….………………………….………...........zł
Cena z podatkiem VAT …………………………………..…....................………….………………zł
Słownie: ………………………………………………….………………………………………..........zł

PAKIET Nr 3
Cena bez podatku VAT………………...……………………..…………..…..............................…….zł
podatek VAT ………% ……………………………….…….………………………….………...........zł
Cena z podatkiem VAT …………………………………..…....................………….………………zł
Słownie: ………………………………………………….………………………………………..........zł

PAKIET Nr 4
Cena bez podatku VAT………………...……………………..…………..….................................…….zł
podatek VAT ………% ……………………………….…….………………………….………..............zł
Cena z podatkiem VAT ………………………………………....................…………...………………zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………..........zł
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PAKIET Nr 5
Cena bez podatku VAT………………...……………………..…………..….................................…….zł
podatek VAT ………% ……………………………….…….………………………….………..............zł
Cena z podatkiem VAT ………………………………………....................…………...………………zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………..........zł

PAKIET Nr 6
Cena bez podatku VAT………………...……………………..…………..….................................…….zł
podatek VAT ………% ……………………………….…….………………………….………..............zł
Cena z podatkiem VAT ………………………………………....................…………...………………zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………..........zł
1)

Oświadczamy,
że
akceptujemy
warunki
płatności
określone
przez
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

Zamawiającego

2)

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres
składania ofert.

3)

Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 11 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

30 dni od dnia upływu terminu

5) Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.
6) WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ, ABY WYKONAWCA W ZAŁĄCZNIKU NR 7 POZOSTAWIŁ
JEDYNIE PAKIETY, NA KTÓRE SKŁADA OFERTĘ.

__________ dnia __ __ 2017 roku
__________________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* niepotrzebne skreślić , należy zostawić właściwą odpowiedź
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Załącznik nr 8
Zamawiający:
SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:
………………………………………………
……………………………..………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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. „DOS T A W A S P RZ Ę T U

DL A CE N T RA L N E J S T E RY L I Z A T ORN I ”

(nazwa postępowania),

prowadzonego przez SPSKM w Katowicach,

oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam,

że

nie

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

podlegam
.

_____________________ (miejscowość), dnia ___________2017 r.

____________________________________
(podpis)
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Oświadczam, że 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 lub
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam,

że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24

ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

_____________________ (miejscowość), dnia ____________ 2017 r.

____________________________________
(podpis)
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Załącznik nr 9
Zamawiający:
SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:
………………………………………………
……………………………..………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOS T A W A S P RZ Ę T U

DL A CE N T RA L N E J S T E RY L I Z A T ORN I ” , prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co
następuje:
Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
„DOSTAWA SPRZĘTU DLA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI”, prowadzonym przez SPSKM Katowice
oświadczamy, że:
a) nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień
publicznych *,
b) należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień
publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów
należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________2017r.
__________________________________
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

* - niepotrzebne skreślić.
* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
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Załącznik nr 10
Zamawiający:
SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:
………………………………………………
……………………………..………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOS T A W A S P RZ Ę T U

DL A CE N T RA L N E J S T E RY L I Z A T ORN I ” , prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co
następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

1

2. Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

2

3. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ______________________ .

_____________________ (miejscowość), dnia _____________2017 r.

____________________________________
(podpis)
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Załącznik Nr 11
UMOWA - PROJEKT
Zawarta w dniu _____________ 2017 roku w Katowicach pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
z siedzibą: 40-027 Katowice ul. Francuska 20 – 24
NIP: 954 22 70 611
który reprezentuje :
1. Dyrektor – dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………….
z siedzibą: ……………………………………………….
NIP :…………………………………… REGON : ……………………………………………..
który reprezentuje
1. …………………………………………………………….
zwanym w treści umowy „ Wykonawcą”.
W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zmianami) przetargu
nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści.
§1
Dostawa
1) Przedmiotem dostawy jest ……… dla Centralnej Sterylizatorni określone ilościowo i asortymentowo
w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2) Wykonawca dostarczy przedmiot umowy określony w pkt.1 własnym transportem, na własny koszt
i ryzyko do siedziby Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia
Zamawiającego w formie pisemnej lub faksem lub e-mailem.
3) Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą
z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz.679) oraz z innymi
obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania Zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych
potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od
umowy nawet w części. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie.
5) Termin ważności dostarczanego przedmiotu zamówienia musi wynosić w momencie dostawy minimum
12 miesięcy terminu ważności podanego przez producenta.
6) W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia z wadami, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany
go na wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji, na własny
koszt.
7) Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia objęte niniejsza umową w cenach i na warunkach
określonych w niniejszej umowie.
8) Przedmiot umowy powinien być przez Wykonawcę opakowany w sposób zapobiegający jego
przypadkowemu uszkodzeniu i oznakowany w sposób niebudzący wątpliwości, co do tożsamości przedmiotu
dostawy. Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy do siedziby
Zamawiającego
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§2
Warunki płatności
1) Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt 1 wynosi netto …..…. zł plus należny podatek
VAT ___% . Razem: … … ...zł brutto ( słownie……….).
2) Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy.
3) Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi przelewem na
rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT,
4) Faktura VAT będzie uregulowana przez Zamawiającego w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5) Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§3
Kary umowne i odsetki
1) W przypadku braku realizacji w całości lub części zamówienia przez Wykonawcę, powstania opóźnienia
w realizacji zamówienia lub nie wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminach określonych
w § 1 pkt. 2 i 6 niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1%
wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień opóźnienia. Kary umowne potrącane
będą z bieżących należności Wykonawcy.
2) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto
niezrealizowanego przedmiotu umowy określonego w § 2 pkt. 1.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości wskazanych
wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
4) W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych, o co najmniej
3 dni Zamawiający w celu utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie prawo zakupu zamówionych
produktów u innego sprzedawcy z żądaniem zapłaty różnicy w cenie, jeśli nastąpiła, zachowując prawo do
roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z opóźnienia.
5) W przypadku opóźnienia w terminie płatności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek
ustawowych.
§4
Odstąpienie od umowy
1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2) W przypadku, o którym mowa w ust. 1 postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.
3) Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i naliczyć karę umowną określoną
w § 3 pkt. 2 niniejszej umowy w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy, w szczególności:
trzykrotnego niedostarczenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie podanym w § 1 pkt. 2
niniejszej umowy bądź trzykrotnego niewykonania bądź nieterminowego wykonania obowiązków
określonych w § 1 pkt. 6.
§5
Postanowienia końcowe
1)

Umowa niniejsza została zawarta na czas określony od ……….2017r. do …….. 2019r. ( 24 miesiące
od daty podpisania).

2)

W sprawach niniejszą umową nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
i ustawy prawo Zamówień Publicznych.

3)

Z mocy ustawy Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż Strony dopuszczają:
a) zmiany numeru katalogowego, w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez
producenta zmodyfikowany, udoskonalony produkt, ,
b) zmianę nazwy handlowej produktu przy zachowaniu jego parametrów,
c) zmianę sposobu konfekcjonowania.
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Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych
i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. Obniżenie cen jednostkowych i wartości umowy jest
dopuszczalne.
4)

Zamawiający dopuszcza również zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy
w przypadku zmiany urzędowej zmiany ceny wprowadzonej obwieszczeniem lub innym aktem prawnym
odpowiedniego Ministra, przy czym taka zmiana ceny może dotyczyć tylko obniżenia ceny przedmiotu
zamówienia.

5)

Zamawiający dopuszcza również zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy
w przypadku:
a) urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług,
b) 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,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
jeżeli zmiany określone powyżej litera a-c będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu
zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca,
jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające
wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej
podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko
Wykonawcy. Zmiany będą obowiązywała od chwili podpisania stosownego aneksu

6)

Jakakolwiek czynność prawna Wykonawcy, mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po
wyrażeniu zgody przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, z uwzględnieniem postanowień
art. 54 pkt.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej, pod rygorem nieważności.

7)

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności z zastrzeżeniem art. 144 Prawa zamówień publicznych.

8)

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Katowicach.

9)

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jednego
egzemplarza dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego

10) Integralną część niniejszej umowy stanowi Formularz asortymentowo – cenowy Wykonawcy.
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