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Katowice, dn. 11.05.2018 r. 
 

WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                             
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę zużywalnego sprzętu laboratoryjnego - II.  
 Nr sprawy: ZP-18-045UN 
 
                  W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), udzielam następujących 
odpowiedzi: 
 
Pyt. 1 Pakiet nr 3 punkty: 1, 2, 3 
Prosimy o wydzielenie powyższych punktów w pakietach. Jako producent spełniamy wszystkie wymagania 
dotyczące OPZ, jak również gwarantujemy korzystną cenę oraz bezpośrednie dostawy. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej korekty w tym zakresie. Z pozycji 1÷3 zostaje  
utworzony Pakietu 3, natomiast z pozostałych pozycji tj. 4÷12 zostaje utworzony Pakietu 3A.  
 
Pyt. 2 Pakiet nr 4 punkty: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Prosimy o wydzielenie powyższych punktów w pakietach. Jako producent spełniamy wszystkie wymagania 
dotyczące OPZ, jak również gwarantujemy korzystną cenę oraz bezpośrednie dostawy. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej korekty w tym zakresie. Z pozycji 1÷6 zostaje  
utworzony Pakietu 4, natomiast z pozostałych pozycji tj. 7÷9 zostaje utworzony Pakietu 4A.  
 
Pyt. 3 Pakiet nr  3, Pakiet nr 4 
Prosimy o przedłużenie terminu dostawy z 5 dni roboczych do 7 dni roboczych. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu dostaw dla Pakietu nr 3 oraz Pakietu                         
nr 4 do 7 dni roboczych. 
 
Pyt. 4 Pakiet nr  6 
Czy z uwagi na charakter asortymentu - części zużywalne do aparatu FACS ARIA II i aparatu LWA BD, 
Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia certyfikatów CE. oraz wyrazi zgodę na przesłanie kart 
katalogowych w języku angielskim? Wykonawca zamierza zaoferować oryginalne materiały producenta 
aparatu, dedykowane do w/w sprzętu.  
Odp.: Zgodnie z SIWZ Zamawiający nie wymaga przedłożenia certyfikatów CE w zakresie Pakietu nr 6. 
Zamawiający nie wyraża zgody na przesłanie kart katalogowych w języku angielskim.  
 
Pyt. 5 Pakiet nr  6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz 1 filtrów o średnicy porów 50 µm zamiast 50 µl? 
Oryginalne filtry oferowane przez producenta, odpowiadające wymogom Zamawiającego, cechują się w/w 
średnicą porów. 
Odp.: Zamawiający koryguje Załącznik nr 6 w zakresie jednostki miary. 
  
Pyt. 6 Pakiet nr  6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz 2 filtrów o średnicy porów 30 µm zamiast 35 µl? 
Oryginalne filtry oferowane przez producenta, odpowiadające wymogom Zamawiającego, cechują się w/w 
średnicą porów. 
Odp.: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią w Pytaniu 5.  
 
Pyt. 7 Pakiet nr 5 pozycji 3 
Czy Zamawiający w pakiecie 5 w pozycji 3 wymaga produktu o wymiarach 17x120, wytrzymałość 
temperaturowa -80 °C, Wytrzymałość do prędkości wirowania 12000 RCF, bez dodatków plastyfikatorów, 
biocydów, środków poślizgowych? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pyt. 8 Pakiet nr 5 pozycji 4 
Czy Zamawiający w pakiecie 5 w pozycji 4 wymaga produktu o wymiarach 30x115, wytrzymałość 
temperaturowa -80 °C, Wytrzymałość do prędkości wirowania 16000 RCF, pakowanego po 25 sztuk, bez 
dodatków plastyfikatorów, biocydów, środków poślizgowych? 
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Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pyt. 9 Pakiet nr 5 
Czy Zamawiający w pakiecie 5 dopuści produkty nie posiadające certyfikatu CE, posiadające zaś certyfikat 
cGMP oraz ISO 9001? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem posiadania przez oferowany przedmiot zamówienia 
certyfikat cGMP oraz ISO 9001. 
 
Pyt. 10 Pakiet nr 8 
Czy Zamawiający dopuści do oceny szczotkę, spełniającą wymagania SIWZ, o rozmiarach: długość szczotki 
260 cm, szerokość szczotki (średnica włosia) 5mm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pyt. 11  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 
miejsc po przecinku?  
Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z 
dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa 
jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pyt. 12 
Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką 
możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu 
przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych 
dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar 
dla Zamawiającego. 
Odp.: Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała częściowo na podstawie pisemnych 
zamówień Zamawiającego w ilościach wskazanych w zamówieniu zgodnie z realnymi potrzebami                                   
w związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje przekazywania harmonogramu zamówień 
Wykonawcy. 
 
Pyt. 13 
Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 
80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie 
dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym 
m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający 
nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości 
zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, 
że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod 
względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu  
zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. 
Odp.: Zamawiający określił potrzeby na podstawie dotychczasowego zużycia i prognozuje zakup 100%, 
ale nie jest w stanie przewidzieć zdarzeń i faktycznego zużycia w przyszłości.  
 
Pyt. 14 
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed 
rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania 
umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego 
wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania 
umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie 
dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego 
wykonania umowy. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
 
Pyt. 15 Pakiet 2, poz. 3 
Prosimy o dopuszczenie szkiełek, w których proporcja odbicia normalnego drugiej lustrzanej powierzchni 
przy kącie padania światła 30°= 95,3% spełniających pozostałe parametry SIWZ. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
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Pyt. 16  
Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od 
kwoty niezrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź 
Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Czy zatem 
Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
 
Pyt. 17 Dotyczy wzoru umowy  
Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §6, mając na 
względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą zgodnie i 
niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów: 
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada 
Zmawiający w wysokości 5% wynagrodzenia brutto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpien ie 
dotyczy..” 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
 
Pyt. 18 Dotyczy wzoru umowy  
Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu do umowy: 
W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych                     
za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r.                    
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016, poz.684 t. j.). 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy. 
 
Pyt. 19 Dotyczy wzoru umowy  
Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy:  
„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu 
Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu 
uregulowania należności” 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
 
Pyt.  20 Dotyczy wzoru umowy § 1 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o modyfikację zapisów wzoru umowy o poniższy pkt: 
„W przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy, całości przedmiotu 
zamówienia, okres obowiązywania umowy może ulec przedłużeniu do czasu całkowitego zrealizowania umowy, 
nie dłużej jednak niż na okres 4 lat od dnia jej podpisania, z uwzględnieniem corocznej aktualizacji cen przez 
Wykonawcę w tym czasie, za wyjątkiem przedłużenia umowy o maksymalny czas 6 miesięcy….” 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
 
 

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579                
z późn. zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie:  

 

 Rozdział I pkt 6, otrzymuje brzmienie: 
Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment posiadał zgłoszenie lub powiadomienie do Rejestru 
Wyrobów Medycznych, dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania w służbie zdrowia na 
terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn.: Dz. U. Nr 107, 
poz. 679 ze zm.)oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie – dotyczy Pakietu Nr 
1 pozycje nr 1-6 a-b; Pakietu nr 2 wszystkich pozycji;  Pakietu nr 3A pozycji nr 1-7; Pakietu nr 4 A pozycja 
nr 1.  
 

 
 Rozdział III pkt 1, otrzymuje brzmienie: 

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała częściowo na podstawie pisemnych zamówień 
zamawiającego w ilościach wskazanych w zamówieniu i w terminach: 
a) dla Pakietów nr 1 ÷ 2 oraz 6 ÷ 7   - do 5 dni roboczych, 

b) dla Pakietów nr 3 ÷ 4    - do 7 dni roboczych, 

c) dla Pakietu nr 5    - do 8 dni roboczych, 

d) dla Pakietu nr 8    - do 3 dni roboczych. 
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 Zamawiający koryguje treść Rozdział III pkt 3, w następujący sposób: 
Jest: 
Zamawiający zastrzega, że dostawy mogą odbywać się w godzinach pracy zamawiającego tj. od godz. 
12.00 do godz. 14.00. w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy. 
 
Powinno być: 
Zamawiający zastrzega, że dostawy mogą odbywać się w godzinach pracy zamawiającego tj. od godz. 
08:00 do godz. 14:00. w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy. 
 

 Zamawiający koryguje treść projektu umowy, w następujący sposób:  
 
§  1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: „ 
„Umowa zawarta jest na okres …… miesięcy od dnia jej podpisania tj. od dnia ……… do dnia ……….” 
 
§ 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: „W okresie obowiązywania umowy Wykonawca dostarczy przedmiot 
umowy do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem do Magazynu Medycznego Pozaaptecznego                   
w godz. 8:00 do 14:00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych 
od pracy w ilościach wskazanych w zamówieniu w terminie do ….. dni roboczych od dnia złożenia 
zamówienia. Strony ustalają, iż dostawa następować będzie na podstawie pisemnych zamówień 
składanych przez Zamawiającego drogą listową bądź faksową, szczegółowo określających ilości towaru 

 
 Rozdział VI pkt 3a, otrzymuje brzmienie: 

Zgłoszenia lub powiadomienia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych                           
i Produktów Biobójczych potwierdzającego, że oferowane preparaty sklasyfikowane są jako wyroby 
medyczne i są dopuszczone do obrotu i używania w służbie zdrowia na terenie kraju,  zgodnie z ustawą z 
dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych ( Dz. U.  z 2010r. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami): 

 Dotyczy Pakietu nr 1  dla pozycji Nr 1-6 a-b, 

 Dotyczy Pakietu nr 2 dla wszystkich pozycji, 

 Dotyczy Pakietu nr 3A dla pozycji 1 – 7, 

 Dotyczy Pakietu nr 4A dla pozycji nr 1 

 W związku z utworzeniem pakietu 3A oraz Pakietu 4A Zamawiający koryguje treść Rozdział IX pkt 1,                     
w zakresie wymaganego wadium w następujący sposób: 

 Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie PLN:  

Pakiet nr 1 930,00 

Pakiet nr 2 480,00 

Pakiet nr 3 1.380,00 

Pakiet nr 3A 670,00 

Pakiet nr 4 1.700,00 

Pakiet nr 4A 130,00 

Pakiet nr 5 1.070,00 

Pakiet nr 6 450,00 

Pakiet nr 7 80,00 

Pakiet nr 8 70,00 

 

 Zamawiający doprecyzywuje treść Załącznika nr 2, 3, 3A, 4, 5, 6, oraz 9 do SIWZ, korekty załączników 
zostaną udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego. 

 
Dyrektor SPSKM 

                                                      dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela   
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

Pakiet nr 2 – Szklany asortyment do badań laboratoryjnych 

 

Lp. 
Asortyment – parametry wymagane Producent 

Nr 
katalogowy 

Zamawiana 
ilość sztuk 

Oferowana wielkość  
opakowania  

Oferowana 
ilość 

opakowań 

Cena jedn. 
netto 

za opakowanie 

Wartość  

Netto                
[kol. 7*kol. 8] 

VAT % 
Brutto  

[kol. 9*kol. 10] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Szkiełka podstawowe 
nieszlifowane o wym. 76x26 mm 
Wymagana wielkość opakowania 

ilość sztuk: 20-100 

  100 000 …….. szt.      

2. 

Szkiełka podstawowe z matowym 
brzegiem 76x26 mm 
Wymagana wielkość opakowania 

ilość sztuk: 20-100 

  50 000 …….. szt.      

3 

Szkiełka podstawowe z mrożonym 
brzegiem o wymiarach 76x26, 
gotowe do uzycia, bez napisów na  
szkiełku, dopuszczone do 
stosowania do aparatu do 
przygotowywania próbek 
cytogenetycznych. Brzeg pod 
kątem 90°, szlifowany. Całkowite 
odbicie światła (M=2), proporcja 
odbicia normalnego drugiej 
lustrzanej powierzchni przy kącie 
padania światła 30°= 91,5%. 
Współczynnik załamania = 546,07; 
nm = 1,5171. Gęstość = 2,479, 
hydrolityczne klasa 3. Skład 
chemiczny: SiO2 - 72,20%; MgO-
4,30%; Na2O-14,30%; AI2O3-
1,20%; K2O-1,20%; Fe2O3-0,03%; 

  20 000 …….. szt.      
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CaO-6,40%; SO3-0,30%. 
Wymagana wielkość opakowania 

ilość sztuk: 20-100 

4 

Szkiełka nakrywkowe 16x16 
Wymagana wielkość opakowania 

ilość sztuk: 100-500 
  4 000 …….. szt.      

5 

Szkiełka nakrywkowe 20x20 
Wymagana wielkość opakowania 

ilość sztuk: 100-500 
  7 000 …….. szt.      

6 

Szkiełka nakrywkowe 24x24 
Wymagana wielkość opakowania 

ilość sztuk: 100-500 
  56 000 …….. szt.      

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

UWAGA: 

1) W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający żąda próbek:  
a) dla pozycji nr 3 – 5 sztuk,          

               b) dla pozycji nr 4 – 6   po 2 sztuki. 
2) Zgłoszenia lub powiadomienia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych potwierdzaj ącego, że oferowane 
preparaty sklasyfikowane są jako wyroby medyczne i są dopuszczone do obrotu i używania w służbie zdrowia na ter enie kraju,  zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 
2010r. o wyrobach medycznych ( Dz. U.  z 2010r. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami) – dotyczy wszystkich pozycji, 
3) Karty katalogowe / techniczne dla wszystkich pozycji w języku polskim , 

4) Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty .                

 
 
 
__________ dnia _______________________ 2018 roku  
 
                     ______________________    _____ 
                          (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK Nr 3 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

Pakiet nr 3 – Końcówki do pipet, probówki 

 

Lp. 
Asortyment – parametry wymagane Producent 

Nr 
katalogowy 

Zamawiana 
ilość sztuk  

Oferowana 
wielkość 

opakowania  

Oferowana 
ilość 

opakowań 

Cena jedn. 
netto 

za opakowanie 

Wartość  

Netto                
[kol. 7*kol. 8] 

VAT 
% 

Brutto 
 [kol. 9*kol. 10] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Końcówki do pipet żółte, 2 - 200 µl 
- opakowanie z końcówkami 
znakowane kolorystycznie, 
dopasowane do pasującej pipety 
Eppendorf. Niewielka zwilżalność. 
Wysoka stabilność temperaturowa. 
Odporność na autoklawowanie 
(121°C, 20 min.) po otwiarciu 
worka i umieszczeniu w pudełku. 
Precyzyjny kształt, nie spadają z 
pipety w trakcie pracy. Niesterylne. 
Dł końcówek 53 mm. Pakowane w 
workach umożliwiających 
powtórne zamknięcie; 2 worki po 
500 końcówek (1000 szt). 
Końcówki wyprodukowane z 
wysokiej jakości PP bez dodatku 
plastyfikatorów, biocydów, 
oleamidów - wymagane 
poświadczenie certyfikatem. 
Ergonomicznie zaprojektowana 
końcówka zapewnia idealne 
dopasowanie do pipet marki 
Eppendorf. W połączeniu z 
pipetami Eppendorf muszą 
spełniać wymagania normy EN ISO 
8655. 
Wymagana wielkość opakowania 

  180 000 …….. szt.      



ZP-18-045UN 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach   
40-027  Katowice ul. Francuska 20-24  

 

 

 

ilość sztuk: 500-1000 

2. 

Końcówki do pipet niebieskie 50 - 
1000 µl - opakowanie z 
końcówkami znakowane 
kolorystycznie, dopasowane do 
pasującej pipety Eppendorf. 
Niewielka zwilżalność. Wysoka 
stabilność temperaturowa. 
Odporność na autoklawowanie 
(121°C, 20 min.) po otwiarciu 
worka i umieszczeniu w pudełku. 
Precyzyjny kształt, nie spadają z 
pipety w trakcie pracy. Niesterylne. 
Dł końcówek 71 mm. Pakowane w 
workach umożliwiających 
powtórne zamknięcie; 2 worki po 
500 końcówek (1000 szt). 
Końcówki wyprodukowane z 
wysokiej jakości PP bez dodatku 
plastyfikatorów, biocydów, 
oleamidów - wymagane 
poświadczenie certyfikatem. 
Ergonomicznie zaprojektowana 
końcówka zapewnia idealne 
dopasowanie do pipet marki 
Eppendorf. W połączeniu z 
pipetami Eppendorf muszą 
spełniać wymagania normy EN ISO 
8655. 
Wymagana wielkość opakowania 

ilość sztuk: 500-1000 

  104 000 …….. szt.      

3 

Końcówki 100 - 5000 µl - 
opakowanie z końcówkami 
znakowane kolorystycznie, 
dopasowane do pasującej pipety 
Eppendorf. Niewielka zwilżalność. 
Wysoka stabilność temperaturowa. 
Odporność na autoklawowanie 

  10 000 …….. szt.      
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(121°C, 20 min.) po otwiarciu 
worka i umieszczeniu w pudełku. 
Precyzyjny kształt, nie spadają z 
pipety w trakcie pracy. Niesterylne. 
Dł końcówek 120 mm. Pakowane w 
workach umożliwiających 
powtórne zamknięcie; 5 torebek 
po 100 końcówek (500 szt). 
Końcówki wyprodukowane z 
wysokiej jakości PP bez dodatku 
plastyfikatorów, biocydów, 
oleamidów - wymagane 
poświadczenie certyfikatem. 
Ergonomicznie zaprojektowana 
końcówka zapewnia idealne 
dopasowanie do pipet marki 
Eppendorf. W połączeniu z 
pipetami Eppendorf muszą 
spełniać wymagania normy EN ISO 
8655. 
Wymagana wielkość opakowania 

ilość sztuk: 500-1000 

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

UWAGA: 

1) W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający żąda próbek: 

a) z  pozycji nr 1-3 – po 5 sztuk, 

2) Karty katalogowe / techniczne dla wszystkich pozycji w języku polskim. 

3) Certyfikat na potwierdzenie spełnienia wymaganej normy dla pozycji nr 1 – 3 w języku polskim lub angielskim, 

4) Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty .                

 
 
__________ dnia _______________________ 2018 roku  
 
                     ______________________    _____ 
                          (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK Nr 3A 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

Pakiet nr 3 A - Pipety, probówki, koreczki 

 

Lp. 
Asortyment – parametry wymagane Producent 

Nr 
katalogowy 

Zamawiana 
ilość sztuk  

Oferowana 
wielkość 

opakowania  

Oferowana 
ilość 

opakowań 

Cena jedn. 
netto 

za opakowanie 

Wartość  

Netto                
[kol. 7*kol. 8] 

VAT 
% 

Brutto 
 [kol. 9*kol. 10] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Pipety Pasteura, niesterylne, z 
tworzywa PE o poj. 3 ml, z podziałką 
Wymagana wielkość opakowania ilość 
sztuk: 200-1000 

  103 000 …….. szt.      

2 

Probówki wirówkowe, przeźroczyste, 
plastikowe z PP, okrągłodenne o poj. 
10 ml, 16x100 mm, bez obrzeża 
Wymagana wielkość opakowania ilość 
sztuk: 500-1000 

  25 000 …….. szt.      

3 

Probówki wirówkowe, przeźroczyste, 
plastikowe z PP, okrągłodenne o poj. 
10 ml, 16x100 mm, z obrzeżem 
Wymagana wielkość opakowania ilość 
sztuk: 500-1000 

  25 000 …….. szt.      

4 

Probówki wirówkowe przeźroczyste, 
plastikowe z PS, okrągłodenne o poj. 
10 ml, 16x100 mm 
Wymagana wielkość opakowania ilość 
sztuk: 200-1000 

  9 000 …….. szt.      

5 

Probówki okrągłodenne z tworzywa 
PS o poj. 7 ml, 12x75 mm, bez 
obrzeża 
Wymagana wielkość opakowania ilość 
sztuk: 500-1000 

  15 000 …….. szt.      

6 

Koreczki PP lub PE, karbowane do 
probówek wirówkowych, 
plastikowych, okrągłodennych o 
poj. 10 ml i średnicy 16 mm 
Wymagana wielkość opakowania 

  35 000 …….. szt.      
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ilość sztuk: 100-500 

7 

Koreczki PP lub PE kompatybilne z 
probówkami z poz. 8 
Wymagana wielkość opakowania 

ilość sztuk: 500-1000 

  20 000 …….. szt.      

8 

Koreczki bakteriologiczne z PP, 
autoklawowalne do 121°C, 
nakładane, do probówek o 
średnicy 16 mm 

  1 000 100 szt.      

9 

Bibuła filtracyjna o średniej 
grubości, ilościowa, o średnicy 185 
mm 
Wymagana wielkość opakowania 

ilość sztuk: 50-200 

  1 200 …….. szt.      

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

UWAGA: 

2) W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający żąda próbek:  

a) z pozycji nr 2-5   – po 2 sztuki, 

b)  z pozycji nr 8  – 2 sztuki, 

2) Zgłoszenia lub powiadomienia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych potwierdzaj ącego, że oferowane 
preparaty sklasyfikowane są jako wyroby medyczne i są dopuszczone do obrotu i używania w służbie zdrowia na ter enie kraju,  zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 
2010r. o wyrobach medycznych ( Dz. U.  z 2010r. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami) – dotyczy pozycji nr 2 – 7, 

5) Karty katalogowe / techniczne dla wszystkich pozycji w języku polskim. 

6) Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty .                

 
 
 
 
 
 
__________ dnia _______________________ 2018 roku  
 
                      ______________________    _____ 
                          (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK Nr 4 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

Pakiet nr 4 – Probówki i końcówki 

 

Lp. 
Asortyment – parametry wymagane Producent 

Nr 
katalogowy 

Zamawiana 
ilość sztuk  

Oferowana wielkość 
opakowania  

Oferowana 
ilość 

opakowań 

Cena jedn. 
netto 

za opakowanie 

Wartość  

Netto 
[kol. 7*kol. 8] 

VAT 
% 

Brutto  
[kol. 9*kol. 10] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Probówki cienkościenne typu 
Eppendorf o poj. 0,2 ml, do reakcji 
PCR z indywidualnym zamknięciem 
dla każdej probówki. Matowa 
powierzchnia po stronie 
zewnętrznej probówki oraz na 
zewnętrznej powierzchni korka, 
umożliwiająca łatwe podpisywanie 
probówek. Korek zawieszony na 
zawiasie umożliwia określoną 
pozycję wieczka. Precyzyjne 
uszczelnienie korka gwarantuje 
minimalne parowanie oraz 
zabezpieczenie przed kontaminacją. 
Łatwe otwarcie probówek. Do 
stosowania we wszystkich 
typowych termocyklerach z 
formatem bloku 0,2 ml. Probówki 
wyprodukowane z najwyższej 
jakości PP, bez dodatku 
plastyfikatorów, biocydów, 
oleamidów - poświadczone 
certyfikatem. Możliwość sterylizacji 
w autoklawie przy otwartym korku. 
Możliwość ściągnięcia ze strony 
internetowej producenta 
certyfikatu dla każdej partii. Nie 
zawiarją inhibitorów reakcji PCR, 
ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz - 

  15 000 …….. szt.      
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wymagane poświadczenie 
certyfikatem. Niepirogenne. 
Bezbarwne. 
Wymagana wielkość opakowania 

ilość sztuk: 500-1000 

2 

Probówki cienkościenne typu 
Eppendorf o poj. 0,5 ml, z 
indywidualnym zamknięciem. 
Zaznaczone na probówce wskaźniki 
objętości: 0,1; 0,25 i 0,5 ml, 
umożliwiające wzrokowe określenie 
objętości próbki. Matowa 
powierzchnia na korku i po stronie 
zewnętrznej probówki 
umożliwiająca łatwe podpisywanie 
próbek. Korek zapobiega 
niepożądanemu odskoczeniu 
wieczka i otwiera się go bez obawy 
przed ewentualnym skażeniem. 
Duża wytrzymałość na chemikalia, 
obciążenie mechaniczne i 
ekstremalne temperatury. 
Wytrzymałe do prędkości 
wirowania 30 000xg. Probówki 
wyprodukowane z najwyżej jakości 
PP bez dodatku plastyfikatorów, 
biocydów, oleamidów - 
poświadczone certyfikatem. 
Precyzyjne uszczelnienie korka 
gwarantuje minimalne parowanie w 
czasie długiego przechowywania. 
System zamykania probówki 
zapewniajacy wysoką szczelność 
Safe Lock lub równoważny. 
Zapewniona sprawność w 
temperaturach od -86°C do +100°C. 
Możliwość sterylizacji w autoklawie 
przy otwartym korku. Nie zawiarają 
inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego 

  12 000 …….. szt.      
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DNA, DNAz oraz RNAz - wymagane 
poświadczenie certyfikatem. 
Bezbarwne. 
Wymagana wielkość opakowania 

ilość sztuk: 500-1000 

3 

Probówki cienkościenne typu 
Eppendorf o poj. 1,5 ml do reakcji 
PCR. Zaznaczone na probówce 
wskaźniki objętośći: 0,5; 1,0 i 1,5 ml 
umożliwiające wzrokowe określenie 
objętości próbki. Matowa 
powierzchnia na korku i po stronie 
zewnętrznej probówki 
umożliwiajaca łatwe podpisywanie 
próbek. Korek zapobiega 
niepożądanemu odskoczeniu 
wieczka i otwiera się go bez obawy 
przed ewentualnym skażeniem. 
Duża wytrzymałość na chemikalia, 
obciążenie mechaniczne i 
ekstremalne temperatury. 
Wytrzymałe do prędkości 
wirowania 30 000xg. Probówki 
wyprodukowane z najwyżej jakości 
PP bez dodatku plastyfikatorów, 
biocydów, oleamidów - 
poświadczone certyfikatem. 
Precyzyjne uszczelnienie korka 
gwarantuje minimalne parowanie w 
czasie długiego przechowywania. 
Zapewniona sprawność w 
temperaturach od -86°C do +100°C. 
Możliwość sterylizacji w autoklawie 
przy otwartym korku (121°C, 20 
min.). Nie zawiarają inhibitorów 
reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz 
oraz RNAz - wymagane 
poświadczenie certyfikatem. 
Bezbarwne. 

  22 000 …….. szt.      
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Wymagana wielkość opakowania 

ilość sztuk: 500-1000 

4 

Końcówki do pipet typu 
Eppendorf kompatybilne w 
zakresach 0,1 - 20 µl - Opakowanie 
z końcówkami znakowane 
kolorystycznie dopasowane do 
pasującej pipety Eppendorf. 
Niewielka zwilżalność; wysoka 
stabilność temperaturowa; 
Odporność na autoklawowanie 
(121°C, 20 minut) po otwarciu 
worka i umieszczeniu w pudełku; 
precyzyjny kształt, nie spadają z 
pipety w trakcie pracy, niesterylne; 
Dł. końcówek 40 mm; pakowane w 
workach umożliwiających powtórne 
zamknięcie. W opakowaniu 2 worki 
po 500 końcówek(1000 szt); 
Końcówki wyprodukowane z 
najwyższej jakości polipropylenu 
bez dodatku plastyfikatorów, 
biocydów, oleamidów - wymagane 
poświadczenie certyfikatem; 
Ergonomicznie zaprojektowana 
końcówka zapewnia idealne 
dopasowanie do pipet marki 
Eppendorf. W połączeniu z 
pipetami Eppendorf muszą spełniać 
wymagania normy EN ISO 8655. 
Wymagana wielkość opakowania 

ilość sztuk: 500-1000 

  54 000 …….. szt.      

5 

Końcówki do pipet typu Eppendorf 
kompatybilne w zakresach 0,5 - 20 
µl - Opakowanie z końcówkami 
znakowane kolorystycznie 
dopasowane do pasującej pipety 
Eppendorf. Niewielka zwilżalność; 

  70 000 …….. szt.      
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wysoka stabilność temperaturowa; 
Odporność na autoklawowanie 
(121°C, 20 minut) po otwarciu 
worka i umieszczeniu w pudełku; 
precyzyjny kształt, nie spadają z 
pipety w trakcie pracy, niesterylne; 
Dł. końcówek 46 mm; pakowane w 
workach umożliwiających powtórne 
zamknięcie. W opakowaniu 2 worki 
po 500 końcówek (1000 szt); 
Końcówki wyprodukowane z 
najwyższej jakości polipropylenu 
bez dodatku plastyfikatorów, 
biocydów, oleamidów - wymagane 
poświadczenie certyfikatem; 
Ergonomicznie zaprojektowana 
końcówka zapewnia idealne 
dopasowanie do pipet marki 
Eppendorf. W połączeniu z 
pipetami Eppendorf muszą spełniać 
wymagania normy EN ISO 8655. 
Wymagana wielkość opakowania 

ilość sztuk: 500-1000 

6 

Końcówki do pipet typu 
Eppendorf kompatybilne w 
zakresach 0,1 - 10 µl - Opakowanie 
z końcówkami znakowane 
kolorystycznie dopasowane do 
pasującej pipety Eppendorf. 
Niewielka zwilżalność; wysoka 
stabilność temperaturowa; 
Odporność na autoklawowanie 
(121°C, 20 minut) po otwarciu 
worka i umieszczeniu w pudełku; 
precyzyjny kształt, nie spadają z 
pipety w trakcie pracy, niesterylne; 
Dł. końcówek 34 mm; pakowane w 
workach umożliwiających powtórne 
zamknięcie. W opakowaniu 2 worki 

  10 000 …….. szt.      
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po 500 końcówek(1000 szt); 
Końcówki wyprodukowane z 
najwyższej jakości polipropylenu 
bez dodatku plastyfikatorów, 
biocydów, oleamidów - wymagane 
poświadczenie certyfikatem; 
Ergonomicznie zaprojektowana 
końcówka zapewnia idealne 
dopasowanie do pipet marki 
Eppendorf. W połączeniu z 
pipetami Eppendorf muszą spełniać 
wymagania normy EN ISO 8655. 
Wymagana wielkość opakowania 

ilość sztuk: 500-1000 

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

UWAGA: 

1) W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający żąda próbek:  

a) z  pozycji nr 1 – 3 po 3 sztuki, 

b)  z pozycji nr 4 – 6  po 5 sztuk, 

3) Karty katalogowe / techniczne dla wszystkich pozycji w języku polskim. 

4) Certyfikat na potwierdzenie spełnienia wymaganej normy EN ISO 8655 dla pozycji nr 4 – 6 w języku polskim lub angielskim,  

5) Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty .                
 
 
 
 
 
 
 
__________ dnia _______________________ 2018 roku  
 
                     ______________________    _____ 
                          (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 
 

mgr Ewa Mołek 
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ZAŁĄCZNIK Nr 4A 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

Pakiet nr 4A – Probówki i końcówki 

 

Lp. 
Asortyment – parametry wymagane Producent 

Nr 
katalogowy 

Zamawiana 
ilość sztuk  

Oferowana wielkość 
opakowania - sztuk 

Oferowana 
ilość 

opakowań 

Cena jedn. 
netto 

za opakowanie 

Wartość  

Netto 
[kol. 7*kol. 8] 

VAT 
% 

Brutto  
[kol. 9*kol. 10] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Probówki do osocza typu 
Vacutainer, z nakretką; poj. min 6 
ml max 7 ml z heparyną sodową 
Wymagana wielkość opakowania 

ilość sztuk: 50-200 

  600 …….. szt.      

2 

Naczyńka do barwienia ze szkła 
wapniowo - sodowego; 76x26 mm z 
przykryciem 
Wymagana wielkość opakowania 

ilość sztuk: 1-5 

  5 …….. szt.      

3 

Naczyńka do barwienia z tworzywa 
PMP, 76x26 mm z przykryciem 
Wymagana wielkość opakowania 

ilość sztuk: 1-4 

  4 …….. szt.      

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

UWAGA: 

1) Zgłoszenia lub powiadomienia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  potwierdzającego, że oferowane preparaty sklasyfikowane 
są jako wyroby medyczne i są dopuszczone do obrotu i używania w służbie zdrowia na terenie kraju,  zgodnie z ustawą z dnia 20  maja 2010r. o wyrobach medycznych ( Dz. U.  z 2010r. 
Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami) – dotyczy pozycji nr 1 

2) Karty katalogowe / techniczne dla wszystkich pozycji w języku polskim. 
3) Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty .                

 
__________ dnia _______________________ 2018 roku  
 
                     ______________________    _____ 
                          (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK Nr 5 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

Pakiet nr 5 – Probówki i butelki 

 

Lp. 
Asortyment – parametry wymagane Producent 

Nr 
katalogowy 

Zamawiana 
ilość sztuk  

Oferowana wielkość 
opakowania  

Oferowana 
ilość 

opakowań 

Cena jedn. 
netto 

za opakowanie 

Wartość  

Netto 
[kol. 7*kol. 8] 

VAT 
% 

Brutto  
[kol. 9*kol. 10] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Probówki typu Falcone 5 ml, 
okrągłodenne, korek na zakrętkę, 
zamykanie nie pękające podczas 
wirowania, z polistyrenu, 
kompatybilne z cytometrem 
przepływowym FACS CANTO II 
Wymagana wielkość opakowania 

ilość sztuk: 50-250 

  21 250 …….. szt.      

2 

Probówki typu Falcone 12x75 mm, 
poj. 5 ml z PP, okrągłodenne z 
korkiem, sterylne 
Wymagana wielkość opakowania 

ilość sztuk: 25-50 

  650 …….. szt.      

3 

Probówki typu Falcone 15 ml, o 
wym. 17x121 mm. Zaznaczone na 
probówce wskaźniki objętości 
umożliwiające wzrokowe okreslenie 
objętości próbki. Matowa 
powierzchnia po stronie 
zewnętrznej probówki 
umożliwiające łatwe podpisywanie 
próbek. Płaska, lekko barwiona 
pokrywka ze spłaszczonymi i 
żłobionymi bokami ułatwiajaca 
pracę z probówką, umożliwiajaca 
stabilne ustawienie w pozycji 
stojącej i ograniczająca ryzyko 

  18 000 …….. szt.      
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zanieczyszczenia. Wytrzymałość 
temperaturowa od -86°C do 
+100°C. Wytrzymałość do prędkości 
wirowania 19,500xg. Probówki 
wyprodukowane z najwyższej 
jakości PP (surowiec klasy 6 wg 
norm USP) bez dodatków 
plastyfikatorów, biocydów, 
środków poślizgowych - 
poświadczone certyfikatem. 
Stożkowy kształt kompatybilny z 
akcesoriami do 15 ml probówek 
stożkowych. Bezbarwne, 
zapewniajace optymalną 
widoczność próbki i osadu. 
Sterylne, wolne od pirogenów i 
niezawierające DNAz, RNAz i DNA. 
Jakość i czystość każdej partii 
oddzialnie testowana i 
certyfikowana.  
Wymagana wielkość opakowania 

ilość sztuk: 50-100 

4 

Probówki typu Falcone 50 ml, o 
wym. 30x116 mm. Zaznaczone na 
probówce wskaźniki objętości 
umożliwiające wzrokowe określenie 
objętości próbki. Matowa 
powierzchnia po stronie 
zewnętrznej probówki 
umożliwiajaca łatwe podpisywanie 
próbek. Płaska, lekko barwiona 
pokrywka ze spłaszczonymi i 
żłobionymi bokami ułatwiajaca 
pracę z probówką, umożliwiająca 
stabilne ustawienie w pozycji 
stojącej i ograniczająca ryzyko 
zanieczyszczenia. Wytrzymałość 
temperaturowa od -86°C do 
+100°C. Wytrzymałość do prędkości 

  3 000 …….. szt.      
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wirowania 19,500xg. Probówki 
wyprodukowane z najwyższej 
jakości PP (surowiec klasy 6 wg 
norm USP) bez dodatków 
plastyfikatorów, biocydów, 
środków poślizgowych - 
poświadczone certyfikatem. 
Stożkowy kształt kompatybilny z 
akcesoriami do 50 ml probówek 
stożkowych. Bezbarwne, 
zapewniajace optymalną 
widoczność próbki i osadu. 
Sterylne, wolne od pirogenów i 
niezawierające DNAz, RNAz i DNA. 
Jakość i czystość każdej partii 
oddzialnie testowana i 
certyfikowana.  
Wymagana wielkość opakowania 

ilość sztuk: 25-100 

5 

Butelki do hodowli 50 ml, korek z 
filtrem 0,2 - 0,22 mikrona, sterylne 
Wymagana wielkość opakowania 

ilość sztuk: 50-100 

  5 000 …….. szt.      

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

UWAGA: 

1) W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający żąda po 3 sztuki próbek z każdej pozycji.  

2) Karty katalogowe / techniczne dla wszystkich pozycji w języku polskim. 

3) Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty .                
 
 
__________ dnia _______________________ 2018 roku  
 
                     ______________________    _____ 
                          (podpis Wykonawcy / Wykonawców 
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ZAŁĄCZNIK Nr 6 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

Pakiet nr 6 – Asortyment zużywalny do aparatu FACS ARIA II i aparatu LWA BD  

 
Lp. 

Asortyment – parametry wymagane Producent 
Nr 

katalogowy 
Zamawiana 
ilość sztuk  

Oferowana                
wielkość 

opakowania  

Oferowana 
ilość 

opakowań 

Cena jedn. 
netto 

za 
opakowanie 

Wartość  

Netto 
[kol. 7*kol. 8] 

VAT % 
Brutto 

[kol. 9*kol. 10]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Filtr Cup - Filcon, średnica porów 50 
µm, sterylne 
Wymagana wielkość opakowania 

ilość sztuk: 50-100 

  100 …….. szt.      

2 

Filtr Cup - Filcon, średnica porów 35 
µm, sterylne 
Wymagana wielkość opakowania 

ilość sztuk: 50-100 

  100 …….. szt.      

3 

Filtr powietrzny do drzwiczek z 
przodu do komory sortowania, do 
FACS ARIA II 
Wymagana wielkość opakowania 

ilość sztuk: 1 

  1 1 szt.      

4 

Filtr Ulpa BD aerosol Management 
Option do FACS ARIA II 
Wymagana wielkość opakowania 

ilość sztuk: 1 
  1 1 szt.      

5 

Filtr wentylatora do LWA 
Wymagana wielkość opakowania 

ilość sztuk: 1-10 
  30 …….. szt.      

6 

BAL SEAL LWA  
Wymagana wielkość opakowania 

ilość sztuk: 1-5 
  5 …….. szt.      

7 
Korek do pojemnika ze zlewkami do 
LWA  

  30 …….. szt.      
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Wymagana wielkość opakowania 

ilość sztuk: 5-10 

WARTOŚĆ OGÓŁEM:    

UWAGA: 
1) W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający żąda Kart katalogowych / technicznych dla wszystkich pozycji w języku polskim. 

2) Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty .                
 
 
_________ dnia _______________________ 2018 roku  
 
                               _______________________    _____ 
                          (podpis Wykonawcy / Wykonawców 
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Załącznik nr 9 
Miejscowość ………………. dnia ……………….2018r. 

………………………………………… 
     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 zużywalnego sprzętu laboratoryjnego oferuję 
wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę: 

PAKIET Nr ……….* 

Cena bez podatku VAT………………...……………………..…………..…..............................…….zł 

podatek VAT ………% ……………………………….…….………………………….………...........zł 

Cena z podatkiem VAT …………………………………..…....................….……….………………zł 

Słownie: ………………………………………………….………………………………………..........zł  

 * Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, ile części - Pakietów 
oferuje. Należy wpisać numer oferowanego Pakietu. 

 
1) Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 

w przypadku wyboru niniejszej oferty. 
2) Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania. 
3) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
4) Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach od nr ______ do nr ______ informacje  stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
5) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 14 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.  

6) Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach. 
 
 
 
 
 
__________ dnia ____________ 2018 roku 

__________________________________ 
                (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 


