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SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJAA  IISSTTOOTTNNYYCCHH  WWAARRUUNNKKÓÓWW  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  
WW  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIUU  OO  UUDDZZIIEELLEENNIIEE  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO    

OO  WWAARRTTOOŚŚCCII  SSZZAACCUUNNKKOOWWEEJJ  PPOONNIIŻŻEEJJ  114444..000000  €€uurroo  
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579, z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp”.  

 
 

Nazwa nadana zamówieniu:  

„DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH”    

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZZPP--1188--112200BBNN  

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:   
33140000-3 Materiały medyczne 
33141110-4 Opatrunki 
33141119-7 Kompresy                 
 
 
 
 

                                              Zatwierdzam treść SIWZ: 

                                                              Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 
                                                      Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 

                                                         mgr Ewa Mołek 
 

02.10.2018 r. ………………………………….. 
                          data, podpis i pieczątka 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.spskm.katowice.pl/
mailto:duo@spskm.katowice.pl
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II ))  OOPPIISS  PPRRZZEEDDMMIIOOTTUU  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowy wg pakietów:  

Pakiet nr 1 -  Folie silikonowe 

Pakiet nr 2 -  Tampony uszne 

Pakiet nr 3 -  Zestawy operacyjne stosowne w chirurgii szczękowo - twarzowej 

Pakiet nr 4 -  Kompresy jałowe I  

Pakiet nr 5 -  Kompresy jałowe II  

Pakiet nr 6 -  Prześcieradła 

Pakiet nr 7 -  Elastyczna siatka opatrunkowa 

Pakiet nr 8 -  Kompres zimno - ciepły 

Pakiet nr 9 -  Zestaw jałowy do usuwania szwów 

Pakiet nr 10 -  Zestawy operacyjne 

Pakiet nr 11 -  Serwety operacyjne 

Pakiet nr 12 -  Opatrunki hemostatyczne 

Pakiet nr 13 -  Zestawy do pobrań narządów 

Pakiet nr 14 -  Opatrunek nosowy pooperacyjny 
 
Szczegółowe parametry wymagane, ilości oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione                                  
są w załącznikach nr 1 - 14 do SIWZ.  
 
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 14 części (pakietów), co oznacza możliwość składania ofert 

częściowych na dowolną ilość części (pakietów).  
3. Każdemu z wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na dowolną ilość wybranych przez siebie 

części (pakietów). 
4. Brak jakiejkolwiek pozycji (parametru wymaganego) w oferowanym załączniku lub oferowanie 

asortymentu, który nie spełnia wymaganych parametrów określonych w SIWZ będzie skutkowało 
odrzuceniem oferty. 

5. Cały dostarczany asortyment musi posiadać aktualny termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy, liczony 
od daty dostaw. 

6. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą z dnia 20 
maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 211) oraz z innymi obowiązującymi 
przepisami prawnymi w tym zakresie. 

 
II II ))  UUSSTTAALLEENNIIAA  OOGGÓÓLLNNEE  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  PPRRZZEEDDMMIIOOTTUU  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
2. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
3. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed 
udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń                                    
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez 
oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.  

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  

4.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 
im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 
Katowice ul. Francuska 20/24; 

4.2 W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Danych 
Osobowych przez adres mailowy: iod@spskm.katowice.pl oraz pod adresem 
korespondencyjnym: Inspektor Danych Osobowych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 
im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 
Katowice ul. Francuska 20/24 

4.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę 
materiałów opatrunkowych ZP-18-120BN” prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego; 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000211
mailto:jod@spskm.katowice.pl
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4.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej 
„ustawa Pzp”;   

4.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

4.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym               
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

4.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

4.8 posiada Pani/Pan: 
4.8.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
4.8.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 
4.8.3 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO2;   

4.8.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

4.9 nie przysługuje Pani/Panu: 
4.9.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
4.9.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

 
II II II ))  UUSSTTAALLEENNIIAA  OORRGGAANNIIZZAACCYYJJNNEE  ZZWWIIĄĄZZAANNEE  ZZ  WWYYKKOONNAANNIIEEMM  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA..  
 
1. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała częściowo na podstawie telefonicznych bądź 

pisemnych zamówień zamawiającego w ilościach wskazanych w zamówieniu i w terminach określonych  
w projekcie umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu, tj. tego 
samego dnia w którym zostało wysłane zamówienia, nie później jednak niż do godziny 14:30 dla 
zamówień przekazywanych do godziny 13:00 oraz do godziny 08:00 dnia następnego dla zamówień 
przesyłanych po godzinie 13:00, z podaniem pozycji, które nie zostaną zrealizowane na dzień dostawy 
wyznaczony umową, z podaniem pisemnej przyczyny tej sytuacji podpisanej przez osobę 
odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację umowy przetargowej oraz określenie planowanej 
daty wznowienia dostaw. Informacja taka winna być przekazywana mailem do Apteki na adres: 
apteka.zamowienia@spskm.katowice.pl 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny 
koszt i na własne ryzyko do Apteki SPSK-M. 

4. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi w terminie 60 dni licząc od dnia dostarczenia 
faktury.  

5. Wykonawca wraz z towarem zobowiązany jest dostarczyć oryginał faktury VAT. 
6. Zamawiający zastrzega, że dostawy wraz z wniesieniem towaru 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.  

7. Wszelkie koszty związane z dostawami ponosi Wykonawca. 
 
IIVV))  TTEERRMMIINN  RREEAALLIIZZAACCJJII   PPRRZZEEDDMMIIOOTTUU  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  
 
Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie w okresie 4 miesięcy. 
 

                                                 
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 
 
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego 
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

mailto:apteka.zamowienia@spskm.katowice.pl
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VV))  WWAARRUUNNKKII   UUDDZZIIAAŁŁUU  WW  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIUU  OORRAAZZ  BBRRAAKKUU  PPOODDSSTTAAWW  WWYYKKLLUUCCZZEENNIIAA..    
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
1.1. nie podlegają wykluczeniu; 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego                     

w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

 

2. Podstawy wykluczenia z postępowania.  
2.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu                             

z postępowania z uwagi na okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp 

(obligatoryjne podstawy wykluczenia). 

2.1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16– 20 ustawy 

Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 

szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 

podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się 

o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu 

(instytucja samooczyszczenia). 

 
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.  

3.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wymogu 

dotyczącego braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w pkt 3.2) powinno zostać wykazane 

przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

3.5. Zamawiający na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych w przedmiotowym 

postępowaniu oceni, czy brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których 

mowa w pkt 3.2). Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych wymagań zgodnie z formułą: 

spełnia/nie spełnia.   

 

VVII ))  WWYYKKAAZZ  OOŚŚWWIIAADDCCZZEEŃŃ   LLUUBB  DDOOKKUUMMEENNTTÓÓWW  PPOOTTWWIIEERRDDZZAAJJĄĄCCYYCCHH  SSPPEEŁŁNNIIEENNIIEE  WWAARRUUNNKKÓÓWW  
UUDDZZIIAAŁŁUU  WW  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIUU  OORRAAZZ  BBRRAAKK  PPOODDSSTTAAWW  WWYYKKLLUUCCZZEENNIIAA    

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający 

żąda następujących dokumentów: 

a) 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 16 do SIWZ. 

b) 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. 

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 
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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 17 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 i w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi 

Załącznik nr 16 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. 

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) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

dotyczące wykonawcy składane są w oryginale. 

f) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą.  

g) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.  

h) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

i) 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. 

j) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 

k) Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

zamawiającego, może on zwrócić się o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

l) 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 oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 

określonym przez zamawiającego. 

4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego na wezwanie  należy złożyć: 

a) Formularz Zgłoszenia lub Powiadomienia do Rejestru Wyrobów Medycznych potwierdzający, 

że oferowany  przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest jako wyrób medyczny i jest 
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dopuszczony do obrotu i używania w służbie zdrowia na terenie kraju zgodnie z ustawą                 

o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (t.j. : Dz. U. 2017 poz. 211) - dotyczy wszystkich 

pakietów. 

b) Katalog lub folder lub kartę techniczną wyrobu gotowego lub kartę charakterystyk lub ulotkę 

producenta zawierającą zdjęcie oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z nazwą 

producenta i opisem w języku polskim. Treść dołączonego do oferty dokumentu musi 

potwierdzać wszystkie istotne wymagane w Załączniku do SIWZ parametry. Brak 

potwierdzenia w dostarczonych dokumentach wymaganego istotnego parametru będzie 

skutkowało odrzuceniem oferty. Dopiski, uzupełnienia odręczne w dokumentach nie będą 

brane pod uwagę przez Zamawiającego przy ocenie ofert – do wszystkich pakietów. 

c) Dokument potwierdzający I klasę palności serwet - dot. Pakiet nr 10 
d) Dokument potwierdzający przeprowadzenie badań klinicznych in vivo i in vitro w zakresie 

właściwości bakteriobójczych na szczepy wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia - 
dot. Pakiet nr 12 poz. 1, 2 

e) Bezpłatnych próbek 
Pakiet nr 1 z każdej pozycji po 2 szt. 
Pakiet nr 2 z każdej pozycji po 2 szt. 
Pakiet nr 3 - 2 szt. 
Pakiet nr 4 z każdej pozycji po 2 szt. 
Pakiet nr 5 z każdej pozycji po 2 szt. 
Pakiet nr 6 - 2 szt. 
Pakiet nr 7 z każdej pozycji po 2 szt. 
Pakiet nr 8 z każdej pozycji po 1 szt. 
Pakiet nr 9 - 2 szt. 
Pakiet nr 10 - po 2 szt. z każdej pozycji 
Pakiet nr 11 - po 2 szt. z każdej pozycji 
Pakiet nr 12 z każdej pozycji po 1 szt. 
Pakiet nr 13 - 1 szt. 
Pakiet nr 14 z każdej pozycji po 2 szt. 
Wszystkie dostarczone próbki są bezpłatne i nie podlegają zwrotowi. 
 

5. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia postępowania, 
które należy złożyć wraz z ofertą:  

a) Pełnomocnictwo - wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu wykonawcy 
pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć                 
do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

b) W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach dodatkowo 
punktowanych do oferty należy dołączyć:  
Pakiet nr 2  -  Próbkę z każdej pozycji po 2 szt. 
Pakiet nr 4, 5  - Próbkę po 2 szt. z każdej pozycji wraz z certyfikatem CE lub Raportem 
walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą 
Nie dostarczenie wraz z ofertą wymaganej bezpłatnej próbki, dokumentu z treści którego 
będzie jednoznacznie wynikało, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia kryterium 
dodatkowe (JAKOŚĆ), będzie skutkowało nie przyznaniem dodatkowych punktów. 

 

VVII II ))      OOPPIISS  SSPPOOSSOOBBUU  PPRRZZYYGGOOTTOOWWAANNIIAA  OOFFEERRTTYY  

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.  

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
5. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 15 do SIWZ. 
6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 
7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 
8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  
9. 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 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000211
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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: 

„„DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH” 
OZNACZENIE SPRAWY: ZP-18-120BN 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 
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:  

„„DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH” 
OZNACZENIE SPRAWY: ZP-18-120BN 

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:   

„„DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH” 
OZNACZENIE SPRAWY: ZP-18-120BN 

                           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 warunków 
płatności zawartych w jego ofercie. 

VVII II II ))  IINNFFOORRMMAACCJJEE  OO  SSPPOOSSOOBBIIEE  PPOORROOZZUUMMIIEEWWAANNIIAA  SSIIĘĘ   ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCEEGGOO  ZZ  WWYYKKOONNAAWWCCAAMMII   OORRAAZZ  
PPRRZZEEKKAAZZYYWWAANNIIAA  OOŚŚWWIIAADDCCZZEEŃŃ   II   DDOOKKUUMMEENNTTÓÓWW  AA  TTAAKKŻŻEE  WWSSKKAAZZAANNIIEE  OOSSÓÓBB  UUPPRRAAWWNNIIOONNYYCCHH  
DDOO  PPOORROOZZUUMMIIEEWWAANNIIAA  SSIIĘĘZZ  WWYYKKOONNAAWWCCAAMMII ..  

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 (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1481), 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 (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1219).        

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. 
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3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ za pośrednictwem e-maila                  

na adres: duo@spskm.katowice.pl lub za pośrednictwem faksu na numer: (32) 259-16-71.  

Termin na zadawanie pytań upływa w dniu 10.10.2018 r.  

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

 

IX) WWYYMMAAGGAANNIIAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  WWAADDIIUUMM..         
 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium .  

XX))  TTEERRMMIINN  ZZWWIIĄĄZZAANNIIAA  OOFFEERRTTĄĄ   

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. 

 

XXII ))  MMIIEEJJSSCCEE  II   TTEERRMMIINN  SSKKŁŁAADDAANNIIAA  II   OOTTWWAARRCCIIAA  OOFFEERRTT  

1. Miejsce i termin składania ofert:  

a) miejsce składania ofert: SPSKM -  Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 2   

b) termin składania ofert:    do dnia 16.10.2018 r. do godz. 09:00 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a) miejsce otwarcia ofert: SPSKM -  Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 2   

b) termin otwarcia ofert:    w dniu 16.10.2018 r. o godz. 09:30 

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. Ofertę należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Umów w pokoju nr 2 (Budynek nr 6)                              

w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 07:00 do 14:35. Dni pracy Zamawiającego: od poniedziałku 

do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  

5. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas 

otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.  

6. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) cen zawartych w ofertach, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

7. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz niezwłocznie 

zwraca ofertę.  

8. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w 

SIWZ lub opisane inaczej niż określił zamawiający w SIWZ.  

 

XX II II ))    OOPPIISS  SSPPOOSSOOBBUU  OOBBLLIICCZZAANNIIAA  CCEENNYY    
 

1. Opis sposobu obliczenia ceny został wskazany w formularzach - asortymentowo cenowych sławiących 

załączniki do SIWZ.  

mailto:duo@spskm.katowice.pl
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2. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

3. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów                   

i usług (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1221 z późniejszymi zmianami). 

4. Cena oferty winna  być wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku               

(zasada zaokrąglania - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

5. Cena całkowita i ceny jednostkowe podane przez wykonawcę będą stałe i nie będą podlegały waloryzacji 

podczas wykonywania umowy. 

6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

7. 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.  

 
 
XXII II II ))  OOPPIISS  KKRRYYTTEERRIIÓÓWW,,  KKTTÓÓRRYYMMII   ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCYY  BBĘĘDDZZIIEE  SSIIĘĘ   KKIIEERROOWWAAŁŁ   PPRRZZYY  WWYYBBOORRZZEE  OOFFEERRTTYY,,  

WWRRAAZZ  ZZ  PPOODDAANNIIEEMM  ZZNNAACCZZEENNIIAA  TTYYCCHH  KKRRYYTTEERRIIÓÓWW  II   SSPPOOSSOOBBUU  OOCCEENNYY  OOFFEERRTT  
 

1. KRYTERIUM OCENY dla Pakietów nr 1, 3, 6÷14 
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. 
 

2. KRYTERIUM OCENY nr  2, 4÷5,  
  
 Cena  - 60 % 
 Jakość  - 40 % 
 

1. 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 

 
        2.Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty  za JAKOŚĆ: 
  
 Pakiet Nr 2 

Zamawiający wymaga spełnienia minimalnych wymagań określonych w SIWZ. Oceniany będzie 
przedmiot zamówienia posiadający parametry dodatkowo punktowane. Dodatkowe punkty zostaną 
przyznane na podstawie dołączonej do oferty próbki. Nie dostarczenie wraz z ofertą próbki będzie 
skutkowało odrzuceniem oferty. 
 
 
 
 
Dodatkowe punkty dla Pakietu Nr 2 zostaną przyznane za następujący parametr:  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001221
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Lp Parametr TAK NIE Sposób weryfikacji parametru 

1 
Produkt zapakowany w podwójne opakowanie 
sterylne. Wewnętrzny pakiet przeźroczysty                
z widoczną zawartością  

40 pkt 0 pkt próbka  

 
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów za oferowany okres gwarancji.  
Uzyskane punkty zostaną podstawione do wzoru. 
 
Pakiet Nr 4, Pakiet nr 5  
Zamawiający wymaga spełnienia minimalnych wymagań określonych w SIWZ.  Oceniany będzie 
przedmiot zamówienia posiadający parametry dodatkowo punktowane. Dodatkowe punkty zostaną 
przyznane na podstawie dołączonej do oferty próbki oraz dokumentu. Nie dostarczenie wraz                        
z ofertą próbki oraz dokumentu będzie skutkowało odrzuceniem oferty.  
 
 
Dodatkowe punkty dla Pakietu Nr 4, Pakiet nr 5 zostaną przyznane za następujący parametr:  

Lp Parametr TAK NIE Sposób weryfikacji parametru 

1 

Brzegi kompresów złożone do wewnątrz 
zapobiegające ryzyku pojawienia się luźnych 
nitek, co podwyższa bezpieczeństwa 
stosowania produktu  

20 pkt 0 pkt próbka  

2 
Raport walidacji procesu sterylizacji lub 
certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany 
przez zewnętrzną jednostka certyfikującą 

20 pkt 0 pkt 

Certyfikat CE lub Raport 
walidacji procesu sterylizacji 

wydany przez zewnętrzną 
jednostkę certyfikującą 

 
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów za oferowany okres gwarancji.  
Uzyskane punkty zostaną podstawione do wzoru. 

 
Pj = (J bo

  / J max ) x 100 x 40%  gdzie:  
J max

  - największa ilość punktów za jakość spośród ocenianych ofert 
J bo    - ilość punktów badanej oferty 
100  - stały współczynnik 
Pj -  liczba punktów za jakość  
 

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 wszystkie kryteria   

Pc -  liczba punktów za cenę 
Pj -  liczba punktów za jakość  

 

XXIIVV))  IINNFFOORRMMAACCJJEE  OO  FFOORRMMAALLNNOOŚŚCCIIAACCHH,,  JJAAKKIIEE  PPOOWWIINNNNYY  BBYYĆĆ  DDOOPPEEŁŁNNIIOONNEE  PPOO  WWYYBBOORRZZEE  OOFFEERRTTYY    WW  
CCEELLUU  ZZAAWWAARRCCIIAA  UUMMOOWWYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO  

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 18 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: 

1) określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum, 
2) cel zawarcia umowy, 
3) czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji                           

i rękojmi), 
4) zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego                         

za wykonanie umowy, 
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5) 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. 

7. Brak zwrotu podpisanych umów w terminie do 10 dni od dnia ich otrzymania zostanie potraktowane 
jako uchylanie się od podpisania umowy, co upoważnia Zamawiającego do zastosowania art. 94 ust. 3 
ustawy Pzp. 

 
XXVV))  WWZZÓÓRR  UUMMOOWWYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  ZZAAMMÓÓWWEEIINNIIAA  PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO  

 
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 18 do SIWZ. 

 
XXVVII ))  PPOOUUCCZZEENNIIEE  OO  ŚŚRROODDKKAACCHH  OOCCHHRROONNYY  PPRRAAWWNNEEJJ  PPRRZZYYSSŁŁUUGGUUJJĄĄCCYYCCHH  WWYYKKOONNAAWWCCYY                                                WW  

TTOOKKUU  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIAA    OO  UUDDZZIIEELLEENNIIEE  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA..  
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego; 
d) opisu przedmiotu zamówienia; 
e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

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 5 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 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy 
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8 Pzp. 

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

7. 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.  

8. 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. 

9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie 
później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

10. 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. 

11. W sprawach nie uregulowanych w rozdz. XVI w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie 
przepisy art. 179 - 198g Pzp. 
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Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść:  
1) Załączniki nr 1÷14 do SIWZ  - opis przedmiotu zamówienia, załącznik asortymentowo-cenowy  
2) Załącznik nr 15 do SIWZ  - formularz OFERTA, 
3) Załącznik nr 16 do SIWZ   - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego  w 

ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia potwierdzającego, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

4) Załącznik nr 17 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, 

5) Załącznik nr 18 do SIWZ   - wzór umowy.  
 

W terminie 3 dni od umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego protokołu z otwarcia ofert 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wypełniony i podpisany Załącznik Nr 17. 

 
WYKONAWCA DO OFERTY ZOBOWIĄZANY JEST DOŁĄCZYĆ : 
 

1) Załącznik nr 1÷14 
2) Załącznik nr 15 
3) Załącznik nr 16 
4) Dokumenty/próbki w przypadku zaoferowania asortymentu o parametrach dodatkowo punktowanych                               

w kryterium  JAKOŚĆ (Rozdział VI ust. 5 pkt b) - dot. Pakiet nr 2, 4, 5. 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY  

 
 

Pakiet 1 - Folie silikonowe  
 

Lp. Nazwa asortymentu - parametry wymagane Producent  Nr katalogowy   
Nazwa 

handlowa 

Zamawiana 
ilość  
sztuk 

Cena jednostkowa 
netto za sztukę 

Wartość netto  
[kol. 6 * kol.7]  

Wartość podatku 
VAT [zł] 

Wartość brutto 
[kol.8+kol.9] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Folia silikonowa stosowana w otochirurgii, 
sterylna, przeźroczysta. 
Wymiary:  6mmx40mm, grubość folii 0,13mm. 

 
 
 

 
60     

2. 
Folia silikonowa stosowana w otochirurgii, 
sterylna, niebieska. 
Wymiary: 6mmx40mm, grubość folii 0,13mm. 

 
 

 
60     

3. 
Folia silikonowa stosowana w otochirurgii, 
sterylna, przeźroczysta. 
Wymiary: 15mmx15mm, grubość folii 0,13mm. 

 
 

 
20     

4. 
Folia silikonowa stosowana w rhynochirurgii, 
niesterylna, niebieska. 
Wymiar płata 75mmx55mm, grubość płata 1mm. 

 
 

 
100     

Razem:    

 
 
 

__________________ dnia _________ 
 
                                                                                                                 ............................................................................................................... 
                                                                                                                    Czytelny  podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych  

                                  do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY  

 
 

Pakiet 2 - Tampony uszne  
 

Lp. Nazwa asortymentu - parametry wymagane Producent  Nr katalogowy   
Nazwa 

handlowa 

Zamawiana 
ilość  

opakowań 

Cena jednostkowa 
netto za 

opakowanie 

Wartość netto  
[kol. 6 * kol.7]  

Wartość podatku 
VAT [zł] 

Wartość brutto 
[kol.8+kol.9] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Tampon uszny rozszerzalny, wykonany z gąbki 
PVA.  
Pakowany w pojedyncze sterylne pakiety. 
Rozmiar: 9mmx15mm 
Pakowany po 50 szt. 

 

 
 

 

1op.     

2. 

Tampon uszny rozszerzalny, wykonany z gąbki 
PVA z okienkiem. 
Pakowany w pojedyncze sterylne pakiety. 
Rozmiar: 9mmx15mm 
Pakowany po 50 szt. 

 

 

 

1 op.     

Razem:    

 
 
 
 
 
 
 

__________________ dnia _________ 
 
                                                                                                                 ............................................................................................................... 
                                                                                                                    Czytelny  podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych  

                              do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY  
 
 

Pakiet 3 - Zestawy operacyjne stosowane w chirurgii szczękowo - twarzowej  
 

Lp. Nazwa asortymentu - parametry wymagane Producent  Nr katalogowy 
Nazwa 

handlowa 

Zamawiana 
ilość  

zestawów 

Cena 
jednostkowa 

netto za 
zestaw 

Wartość netto  
[kol. 6 * kol. 7]  

Wartość podatku 
VAT [zł] 

Wartość brutto 
[kol.8+kol.9] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Skład zestawu: 

 1 x serweta dwuwarstwowa PP+PE na całej 
powierzchni na stół narzędziowy o wym. 
150cmx200cm (owinięcie zestawu)  

 1 x serweta na stolik Mayo o wym. 
80cmx145cm, składana teleskopowo,  z 
piaskowanej folii, z padem chłonnym na całej 
długości  - 1 szt. 

 1 x serweta dwuwarstwowa wym. 150cmx200 
cm z samoprzylepnym wycięciem „U” o wym. 
19cmx19,5cm na krótszym boku oraz ze 
zintegrowanym uchwytem typu Velcro, w 
obszarze krytycznym dodatkowo pad 
wysokochłonny o chłonności min. 900%  

 1 x serweta dwuwarstwowa wym. 150cmx150 
cm z samoprzylepnym wycięciem „U” o wym. 
19cmx19,5cm na krótszym boku oraz 
dodatkowym padem wysokochłonnym w 
obszarze krytycznym o chłonności min. 900%  

 1 x kieszeń samoprzylepna dwusekcyjna wym. 
43cmx38cm 

 1 x kieszeń samoprzylepna 1-sekcyjna 
30cmx32cm  

 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm 

 12 x kompresy z gazy o wym. 7,5cmx7,5cm, 8 
warstwowe, 17 nitkowe 

 1 x pojemnik plastikowy poj. 250 ml czerwony  

 1 x ostrze do skalpela nr 15  

 1 x zamykane pudełko magnetyczne na zużyte 
igły i ostrza o wym. 11x5x1cm  (w środku 

 

 

 

126      
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pudełka narysowane 10  pół/miejsc).  

 1xczyścik do koagulacji samoprzylepny 
kontrastujący w RTG 

 
Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi 
normy PN-EN 13798+A1:2013-6 w zakresie 
parametrów podwyższonej funkcjonalności. 
Serwety dwuwarstwowe na całej powierzchni o 
budowie PP+PE gramaturze min. 55g/m2  i 
chłonności min. 450%. W miejscach dodatkowych 
padów chłonnych gramatura łączna min. 110 g/m2 
oraz chłonności min. 900%. Serwety bez zawartości 
wiskozy i celulozy. 
Każdy zestaw musi posiadać min. 2 naklejki do 
dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska 
nazwa. 
Zestawy do transportu umieszczone w 2 
opakowaniach transportowych. Sterylizacja EO. 
Wszystkie parametry potwierdzone kartą 
techniczną. 
Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno 
sterylne opakowanie.  

Razem:    

 
 
 
 
 

__________________ dnia _________ 
 
                                                                                                                 ............................................................................................................... 
                                                                                                                    Czytelny  podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych  
                                      do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY  
 
 

Pakiet 4 - Kompresy jałowe I  

Lp. Nazwa asortymentu - parametry wymagane Producent  Nr katalogowy 
Nazwa 

handlowa 

Zamawiana 
ilość  

opakowań 

Cena 
jednostkowa 

netto za 
opakowanie 

Wartość netto  
[kol. 6 * kol. 7]  

Wartość podatku 
VAT [zł] 

Wartość brutto 
[kol.8+kol.9] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Kompres jałowy z gazy 17 nitkowej, 12-
warstwowyz nitką RTG przewiązany po 10 
sztuk nitką bawełnianą. Opakowanie z etykietą, 
zawierającą pełną identyfikację wyrobu 
(zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1:2017-02), 
która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne 
odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do 
dokumentacji zabiegowej i zawierającej 
informacje: LOT lub serię, indeks 
identyfikacyjny datę ważności sterylności. 
Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu,. 
Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 
jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny.  

Rozmiar: 7,5 cmx7,5 cm 
Pakowane po 40 szt.  

 

 

 

750 op.     

2. 

Kompres jałowy, włókninowy 40 g,  4-
warstwowy. Sterylizowany w parze wodnej w 
nadciśnieniu.  
Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 
jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny.  
Rozmiar: 7,5 cmx7,5 cm 
Pakowane po 5 szt. 

 

 

 

11.000 op.     

3. 

Kompres jałowy, włókninowy 40 g, 4-
warstwowy z wycięciem Y trachetomijnym. 
Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu.  
Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 
jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. 
Rozmiar: 7,5 cmx7,5 cm 
Pakowany po 4 szt. 

 

 

 

1.125 op.     

Razem:    
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__________________ dnia _________ 
 
                                                                                                                 ............................................................................................................... 
                                                                                                                    Czytelny  podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych  

                              do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY  
 
 

Pakiet 5 - Kompresy jałowe II  
 

Lp. Nazwa asortymentu - parametry wymagane Producent  Nr katalogowy 
Nazwa 

handlowa 

Zamawiana 
ilość  

opakowań 

Cena 
jednostkowa 

netto za 
opakowanie 

Wartość netto  
[kol. 6 * kol. 7]  

Wartość podatku 
VAT [zł] 

Wartość brutto 
[kol.8+kol.9] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Kompres jałowy z gazy 17 nitkowej, 12-
warstwowy. Sterylizowany w parze wodnej w 
nadciśnieniu. 
Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 
jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. 
Rozmiar: 5cmx5cm 
Pakowany po 10 szt. 

 

 

 

4.680 op.     

2. 

Kompres jałowy z gazy 17 nitkowej, 12-
warstwowy. Sterylizowany w parze wodnej w 
nadciśnieniu. 
Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 
jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny 
Rozmiar: 5cmx5cm 
Pakowany po 5 szt. 

 

 

 

2.752 op.     

3. 

Kompres jałowy z gazy 17 nitkowej, 12-
warstwowy. Sterylizowany w parze wodnej w 
nadciśnieniu. 
Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 
jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. 
Rozmiar: 7,5cmx7,5cm 
Pakowany po 20 szt. 

 

 

 

1.580 op.     

4. 

Kompres jałowy z gazy 17 nitkowej, 12-
warstwowy. Sterylizowany w parze wodnej w 
nadciśnieniu. 
Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 
jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny 
Rozmiar: 10cmx10cm 
Pakowany po 10 szt. 

 

 

 

3.396 op.     

5. 
Kompres jałowy z gazy 17 nitkowej, 12-
warstwowy. Sterylizowany w parze wodnej w 
nadciśnieniu. 

 
 

 
39.840 op.     
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Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 
jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny.  
Rozmiar: 7,5cmx7,5cm 
Pakowane po 5 szt. 

6. 

Kompres jałowy z gazy 17 nitkowej, 12-
warstwowy. Sterylizowany w parze wodnej w 
nadciśnieniu. 
Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 
jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. 
Rozmiar: 10cmx10cm 
Pakowany po 5 szt. 

 

 

 

5.344 op.     

Razem:    

 
 
 
 
 
 

__________________ dnia _________ 
 
                                                                                                                 ............................................................................................................... 
                                                                                                                    Czytelny  podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych  

                              do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY  
 
 

Pakiet 6 - Prześcieradła  
 

Lp. 
Nazwa asortymentu - parametry 

wymagane 
Producent  

Nr 
katalogowy   

Nazwa 
handlowa 

Zamawiana 
ilość  
sztuk 

Gramatura  
Oferowany 

rozmiar 

Cena 
jednostkowa 

netto za sztukę 

Wartość netto  
[kol. 6 * kol.9]  

Wartość 
podatku 
VAT [zł] 

Wartość 
brutto 

[kol.10+kol.11] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Prześcieradło higieniczne wykonane z 
włókniny polipropylenowej.  
Wymiar: 150cmx240cm (+/- 10 cm) 
Gramatura: min. 31 g/m2 

 
 
 

 

900 ……….g/m2 …………..     

Razem:    

 
 
 
 
 

__________________ dnia _________ 
 
                                                                                                                 ............................................................................................................... 
                                                                                                                    Czytelny  podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych  

                              do reprezentowania wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZP-18-120BN 

str. 22 

 

 
Załącznik Nr 7 do SIWZ 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY  
 
Pakiet 7 - Elastyczna  siatka opatrunkowa  
 

Lp. Nazwa asortymentu - parametry wymagane Producent  Nr katalogowy   
Nazwa 

handlowa 

Zamawiana 
ilość  
sztuk 

Cena 
jednostkowa 

netto za 
sztukę 

Stawka 
podatku VAT 

[%] 

Wartość netto  
[kol. 6 * kol. 7]  

Wartość 
podatku VAT 

[zł] 

Wartość brutto 
[kol.9+kol.10] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Elastyczna siatka opatrunkowa 
przeznaczona do podtrzymywania 
opatrunków, zastępująca tradycyjny 
bandaż lub plaster. 
 Z przeznaczeniem na głowę, ramię, 
podudzie o długości 1 m. 
Materiał: połączenie poliamidu z 
poliuretanem zapewniające odpowiednią 
elastyczność przedmiot zamówienia 
warunkują bezpieczne podtrzymanie 
opatrunku. 

 

 
 

 

20      

2. 

Elastyczna siatka opatrunkowa 
przeznaczona do podtrzymywania 
opatrunków, zastępująca tradycyjny 
bandaż lub plaster. 
 Z przeznaczeniem na udo, głowę, biodro 
o długości 1 m. 
Materiał: połączenie poliamidu z 
poliuretanem zapewniające odpowiednią 
elastyczność przedmiot zamówienia 
warunkują bezpieczne podtrzymanie 
opatrunku. 

 

 

 

20      

Razem:    

 
 

__________________ dnia _________ 
 
                                                                                                                 ............................................................................................................... 
                                                                                                                    Czytelny  podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych  

                              do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik Nr 8 do SIWZ 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY  

 
Pakiet 8 - Kompres zimno - ciepły  
 

Lp. 
Nazwa asortymentu - parametry 

wymagane 
Producent  Nr katalogowy   Nazwa handlowa 

Zamawiana 
ilość  
sztuk 

Oferowany 
rozmiar 

Cena 
jednostkowa 

netto za sztukę 

Wartość netto  
[kol. 6 * kol. 8]  

Wartość 
podatku VAT 

[zł] 

Wartość brutto 
[kol.9+kol.10] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Miękki okład wypełniony żelem 
przeznaczony do wielokrotnego 
użytku jako kompres zimno - ciepły 
Rozmiar: 13cmx15cm (+/-1cm) 

 
 

 

 

5 ……………..     

2. 

Miękki okład wypełniony żelem 
przeznaczony do wielokrotnego 
użytku jako kompres zimno – ciepły 
Rozmiar: 12cmx30cm (+/-1cm) 

 

 

 

15 ……………..     

Razem:    

 
 
 

__________________ dnia _________ 
 
                                                                                                                 ............................................................................................................... 
                                                                                                                    Czytelny  podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych  

                              do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik Nr 9 do SIWZ 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY  
 
Pakiet 9 - Zestaw jałowy do usuwania szwów 
 

Lp. 
Nazwa asortymentu - parametry 

wymagane 
Producent  

Nr 
katalogowy   

Nazwa 
handlowa 

Zamawiana 
ilość  

zestawów 

Gramatura 
gazy 

Cena 
jednostkowa 

netto za zestaw 

Wartość netto  
[kol. 6 * kol. 8]  

Wartość podatku 
VAT [zł] 

Wartość brutto 
[kol.9+kol.10] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Zestaw jałowy do usuwania szwów. 
Skład zestawu: 

 rękawice bezpudrowe  
M lub L - 1 para; 

 nożyczki Stitch Cutter, 
rozmiar: 11 cm (+/- 0,5cm) - 1 szt.; 

 tupfery kule z gazy 17-nitkowej, 
gramatura gazy min. 23 g/m2, 
rozmiar: 20cmx20cm - 6 szt.; 

 pęseta anatomiczna typu Adson, 
metalowa, jednorazowego użytku 
z szerokimi strukturalnymi 
powierzchniami pod palec, 
rozmiar: 12-14cm - 1 szt.; 

 
Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie 
z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny 
wyrób medyczny. Opakowanie z 
etykietą, zawierającą pełną 
identyfikację wyrobu (zgodnie z 
normą PN-EN ISO 15223-1:2017-02). 
Zestaw w opakowaniu typu twardy 
blister. 
Sterylizowany tlenkiem etylenu. 
 
Etykieta trójdzielna z dwiema 
samoprzylepnymi odcinkami 
zawierającymi: termin ważności, serię 
produktu i numer referencyjny 
produktu do wklejenia do 
dokumentacji bloku operacyjnego 
oraz dokumentacji pacjenta w celu 

 

 
 

 

108 ………….g/m2     
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zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta 
oraz personelu. 
Wszystkie elementy zestawu 
zapakowane w jedno sterylne 
opakowanie. 

Razem:    

 
 
 

__________________ dnia _________ 
                                                                                                                  
 

............................................................................................................... 
                                                                                                                    Czytelny  podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych  

                              do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik Nr 10 do SIWZ 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY  

 
Pakiet 10 - Zestawy operacyjne 

Lp. Nazwa asortymentu - parametry wymagane Producent  
Nr 

katalogowy   
Nazwa 

handlowa 

Zamawiana 
ilość  

zestawów 

Cena 
jednostkowa 

netto za zestaw 

Stawka 
podatku VAT 

[%] 

Wartość netto  
[kol. 6 * kol. 7]  

Wartość podatku 
VAT [zł] 

Wartość brutto 
[kol.9+kol.10] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Jałowy zestaw uniwersalny wzmocniony 
o składzie (wymiary podane w cm): 

 1 x serweta na stolik narzędziowy 
wzmocniony 190x140 (owiniecie 
zestawu); 

 1 x serweta na stolik Mayo złożona 
teleskopowo 80x145 z warstwą 
chłonną na całej długości; 

 1 x serweta samoprzylepna 
dwuwarstwowa 170x300 z 
dodatkowym padem chłonnym na 
dłuższym  boku 50x75 (+/-5%); 

 1 x serweta samoprzylepna 
dwuwarstwowa 200x175 z 
dodatkowym padem chłonnym na 
krótszym boku o wymiarach  50x75 
(+/-5%); 

 2 x serweta samoprzylepna 
dwuwarstwowa 90x100 z 
dodatkowym padem chłonnym na 
dłuższym boku 36x100 (+/-5%); 

 4xręcznik celulozowy 30x30 
 

Materiał serwet bezwzględnie spełniający 
wymogi normy PN-EN 13798+A1:2013-6 
w zakresie parametrów podwyższonej 
funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe 
na całej powierzchni o budowie PP+PE 
gramaturze min. 55g/m2 i chłonności 
min. 450%. W miejscach dodatkowych 
padów chłonnych gramatura łączna min. 

 

 
 

 

250      
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110 g/m2 oraz chłonności min. 900%. 
Serwety bez zawartości wiskozy i 
celulozy. 
Każdy zestaw musi posiadać min. 2 
naklejki do dokumentacji REF, LOT, data 
ważności i polska nazwa. 
Zestawy do transportu umieszczone w 2 
opakowaniach transportowych. 
Sterylizacja EO. 
I klasa palności serwet potwierdzona 
dokumentem z badania. 

2. 

Jałowy zestaw uniwersalny duży                
o składzie (wymiary podane w cm): 

 1 x serweta na stolik narzędziowy 
wzmocniony 150x200 (owiniecie 
zestawu); 

 1 x serweta dwuwarstwowa 200x200 z 
dodatkowym padem chłonnym na 
krótszym boku 50x75 (+/-5%); 

 1 x serweta dwuwarstwowa 170x300 z 
dodatkowym padem chłonnym w 
środkowej części dłuższego boku 
50x75 (+/-5%) 

 2 x serweta dwuwarstwowa 100x90 z 
dodatkowym padem chłonnym na 
dłuższym boku 36x100 (+/-5%); 

 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 
składana teleskopowo  z warstwą 
chłonną na całej długości serwety; 

 1 x taśma samoprzylepna 10x50; 

 1 x kieszeń samoprzylepna 1-sekcyjna 
30x32 PE; 

 1 x kieszeń samoprzylepna 2-sekcyjna 
43x38 PE; 

 1 x uchwyt typu Velco 2x23 

 8 x chusta z gazy z chipem RTG 45x45, 
czterowarstwowa w kolorze zielonym, 
po wstępnym praniu, z tasiemką ; 

 1 x miska plastikowa okrągła o poj. 
2500 ml, wym. szer. 22cm (+/-0,5cm), 
wys. 9cm (+/-0,5 cm,  gładka od 
środka i na zewnątrz o gładkim dnie, 

 

 

 

148      
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__________________ dnia _________ 
 
                                                                                                                  
 

............................................................................................................... 
                                                                                                                    Czytelny  podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych  

                              do reprezentowania wykonawcy 
 

jednakowa średnica dna i góry 
(Zamawiający dopuszcza różnicę 
średnicy dna i góry miski nie większą 
niż 2 cm).   

 1 x miska nerkowa plastikowa poj. 
300ml; 

 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang 
24; 

 4 x tupfer z gazy 48x24, 20-nitkowy; 
 

Materiał serwet bezwzględnie spełniający 
wymogi normy PN-EN 13798+A1:2013-6 
w zakresie parametrów podwyższonej 
funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe 
na całej powierzchni o budowie PP+PE 
gramaturze min. 55g/m2  i chłonności 
min. 450%. W miejscach dodatkowych 
padów chłonnych (jeśli dotyczy) 
gramatura łączna min. 110 g/m2 oraz 
chłonności min. 900%. Serwety bez 
zawartości wiskozy i celulozy. 
Każdy zestaw musi posiadać min. 2 
naklejki do dokumentacji REF, LOT, data 
ważności i polska nazwa. 
Zestawy do transportu umieszczone w 2 
opakowaniach transportowych. 
Sterylizacja EO. 
I klasa palności serwet potwierdzona 
dokumentem z badania. 
Wszystkie elementy zestawu 
zapakowane w jedno sterylne 
opakowanie. 

Razem:    
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Załącznik Nr 11 do SIWZ 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY  
Pakiet 11 - Serwety operacyjne  

Lp. Nazwa asortymentu - parametry wymagane Producent  
Nr 

katalogowy   
Nazwa 

handlowa 

Zamawiana 
ilość  
sztuk 

Oferowany 
rozmiar 

Gramatura 
Cena 

jednostkowa 
netto za sztukę 

Wartość netto  
[kol. 6 * kol. 9]  

Wartość podatku 
VAT [zł] 

Wartość 
brutto 

[kol.10+kol.11] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Serweta jałowa z otworem o średnicy 8cm 
otoczony taśmą lepną. 
Serweta nieprzemakalna z laminatu 
dwuwarstwowego (folia polietylenowa i 
włóknina polipropylenowa). 
Rozmiar: 50cmx70cm (+/-5cm) 
Gramatura: min. 55g/m2 

 

 
 

 

320 …………….. ……g/m2     

2. 

Serweta jałowa z otworem owalnym o 
wymiarze 10x15cm, na wysokości 110cm 
(+/-5cm) od górnej krawędzi serwety 
(mierzone wzdłuż dłuższego boku) 
wypełniony folią chirurgiczną. Serweta 
nieprzemakalna z laminatu 
dwuwarstwowego (folia polietylenowa i 
włóknina polipropylenowa). 
Rozmiar: 180cmx240cm (+5cm) 
Gramatura: min. 55g/m2 

 

 

 

20 …………….. ……g/m2     

3. 

Serweta jałowa (bez taśmy lepnej), 
nieprzemakalna z laminatu 
dwuwarstwowego (folia polietylenowa i 
włóknina polipropylenowa).  
Rozmiar: 45cmx45cm (+5cm) 
Gramatura: min. 55g/m2 

 

 

 

1.820 …………….. …….g/m2     

4. 

Serweta jałowa (z taśmą lepną), 
nieprzemakalna z laminatu 
dwuwarstwowego (folia polietylenowa i 
włóknina polipropylenowa).                
Rozmiar: 45cmx45cm (+5cm) 
Gramatura: min. 55g/m2 

 

 

 

1.750 …………….. …….g/m2     

Razem:    

 

__________________ dnia _________ 
                                                                                                                 ............................................................................................................... 
                                                                                                                    Czytelny  podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych  

                              do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik Nr 12 do SIWZ 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY  

 
Pakiet 12 - Opatrunki hemostatyczne  

Lp. Nazwa asortymentu - parametry wymagane Producent  
Nr 

katalogowy   
Nazwa 

handlowa 

Zamawiana 
ilość  
sztuk 

Oferowany 
rozmiar 

Cena 
jednostkowa 

netto za sztukę 

Wartość netto  
[kol. 6 * kol. 8]  

Wartość 
podatku VAT 

[zł] 

Wartość brutto 
[kol.9+kol.10] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Jałowy materiał hemostatyczny w 
formie mikrowłókninowej struktury 
złożonej z 7 warstwowej 
łatwooddzielających się. Wykonany            
z 100% oksydowanej regenerowanej 
celulozy o właściwościach 
bakteriobójczych na szczepy MRSA, 
MRSE, VRE, PRSP, E. coli 
(potwierdzonych badaniami klinicznymi 
in vivo i in vitro) oparty na niskim pH 
(2,5 ÷ 3,5). Zawartość grupy 
karboksylowej 18÷21%. Czas 
wchłaniania 7÷14dni. 
Rozmiar: 5,1cmx10-10,2cm 

 

 
 

 

40 ……..     

2. 

Jałowa, nie krusząca się o jednorodnej 
porowatości gąbka żelatynowa 
wieprzowa wykonana z oczyszczonej 
pianki żelatynowej. Czas wchłaniania 3-
5 tygodni. 
Rozmiar: 7cmx5cmx0,1cm 

 

 

 

60 ………..     

3. 

Jałowy materiał hemostatyczny w 
formie nieutkanej neutralnej włókniny, 
wykonany z 100% oksydowanej 
celulozy o właściwościach 
bakteriobójczych udokumentowanych 
badaniami in vivo i in vitro, hamujących 
rozwój MRSA, MRSE, VRE, PRSP.  
Oparty na niskim pH (2,5÷3,5), z 
możliwością re pozycjonowania. 
Zawartość grupy karboksylowej 
18÷21%. Potwierdzone badaniami in 
vivo i in vitro.  
Czas wchłaniania 7÷14 dni. 
Przeznaczony do zabiegów 

 

 

 

10 ………     
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laparoskopowych. 
Rozmiar: 2,5cmx5-5,2cm 

 
 
 

__________________ dnia _________ 
 
                                                                                                                 ............................................................................................................... 
                                                                                                                    Czytelny  podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych  

                              do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik Nr 13 do SIWZ 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY  

 
Pakiet 13 - Zestawy do pobrań narządów  

Lp. Nazwa asortymentu - parametry wymagane Producent  Nr katalogowy   
Nazwa 

handlowa 

Zamawiana 
ilość  

zestawów 

Cena 
jednostkowa 

netto za 
zestaw 

Wartość netto  
[kol. 6 * kol. 7]  

Wartość podatku 
VAT [zł] 

Wartość brutto 
[kol.8+kol.9] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Zestaw do  pobrań narządów  
Skład zestawu:  
1) 1 x serweta na stół narzędziowy 

dwuwarstwowa 200cm x 250cm (owinięcie 
zestawu)  

2) 1 x serweta 2-warstwowa główna w kształcie 
litery „T” o wymiarach szer. 200cm, dł. 
całkowita 365cm; szerokość ekranu 
anestezjologicznego: 260cm 
Serweta główna z otworem o wymiarach: dł. 
55cm, szer. 32cm wypełnionym folią otoczoną 
padem chłonnym 

3) 1 x serweta na stolik Mayo  80 x 145  składana 
teleskopowo z piaskowanej folii, z warstwą 
chłonną na całej długości 

4) 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony (przód i 
rękawy ) XL 

5) 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony (przód i 
rękawy) M  

6) 1 x kieszeń samoprzylepna 1- sekcyjna 30x 32 
z PE 

7) 40 x kompres z 24 nitkowej 12-warstwoej gazy 
z nitką RTG, o wymiarze 7,5 cm x 7,5cm 

8) 25 x chusta z nitką RTG o wymiarach 45 x 45, 
cztero warstwowa w kolorze zielonym 
zmieniającym się na czarny pod wpływem 
krwi, wstępnie prane 

9) 1 x miska plastikowa okrągła o poj. 6000ml, 
szer. 30cm(+/-0,5cm), wys. 12,5cm (+/-0,5cm), 
gładka  od środka i na zewnątrz , z gładkim 
dnem, jednakowa średnica dna i góry  
(Zamawiający dopuszcza różnicę średnicy dna 
i góry miski nie większą niż 2 cm).   

10) 2 x miska plastikowa okrągła o poj. 2500ml, 

 

 
 

 

30     
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szer. 22cm (+/-0,5cm), wys. 9cm (+/-0,5cm) 
gładka od środka i na zewnątrz o gładkim 
dnie, jednakowa średnica dna i góry  
(Zamawiający dopuszcza różnicę średnicy 
dna i góry miski nie większą niż 2 cm).   

11) 1 x miska nerkowata plastikowa poj. 300 ml 
12) 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang dł. 

24cm 
13) 4 x  tupfer z gazy 20-nitkowej 48x24cm 
14) 2 x taśma samoprzylepna 9x50 
15) 2 x opatrunek chłonny samoprzylepny 35 x 

10 
16) 2 x uchwyt typu Velcrol 2x23  
17) 1 x zestaw do odsysania płynów, dren 

26/8,67  CH/mm dł. 300cm końcówka tuba 
w tubie zakrzywiona bez V.C.dł. 300mm 

18) 1 x końcówka do odsysanie, zakrzywiona 
bez V.C  18/6,00 CH/mm, dł. 260 mm  

19) 1 x dwutorowy dren do perfuzji, o długości 
227cm z zbiornikiem przepływowym  

20) 1 x elektroda czynna monopolarna , kable 
ok. 320cm. 

 
Zestaw ma być umieszczony w 2 opakowaniach 
transportowych. 
 
Materiał serwet bezwzględnie spełniający 
wymogi normy PN-EN 13798+A1:2013-6 w 
zakresie parametrów podwyższonej 
funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe na 
całej powierzchni o budowie PP+PE gramaturze 
min. 55g/m2  i chłonności min. 450%. W 
miejscach dodatkowych padów chłonnych (jeśli 
dotyczy) gramatura łączna min. 110 g/m2 oraz 
chłonności min. 900%. Serwety bez zawartości 
wiskozy i celulozy. 
Każdy zestaw musi posiadać min. 2 naklejki do 
dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska 
nazwa. 
Zestawy do transportu umieszczone w 2 
opakowaniach transportowych. Sterylizacja EO. 
I klasa palności serwet potwierdzona 
dokumentem z badania. 
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Wszystkie elementy zestawu zapakowane w 
jedno sterylne opakowanie. 

Razem:    

 
 

__________________ dnia _________ 
 
                                                                                                                 ............................................................................................................... 
                                                                                                                    Czytelny  podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych  

                              do reprezentowania wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 14 do SIWZ 
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FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY  
 
Pakiet 14 - Opatrunek nosowy pooperacyjny 
  

Lp. Nazwa asortymentu - parametry wymagane Producent  Nr katalogowy   
Nazwa 

handlowa 

Zamawiana 
ilość  
sztuk 

Oferowana 
długości nici 

Cena 
jednostkowa 

netto za sztukę 

Wartość netto  
[kol. 6 * kol. 8]  

Wartość podatku 
VAT [zł] 

Wartość brutto 
[kol.9+kol.10] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Opatrunek nosowy, pooperacyjny, samo 
rozprężający, tamujący krwawienia 
pooperacyjne, wykonany w 
poliwinyloalkoholu (PVA) o kształcie prostym, 
wyposażony w nić o długości co najmniej 15 
cm. Pakowany sterylnie i pojedynczo.  
Długość opatrunku: 100 mm 

 

 

 

30 …….cm     

2. 

Opatrunek nosowy, pooperacyjny, samo 
rozprężający, tamujący krwawienia 
pooperacyjne, wykonany w 
poliwinyloalkoholu (PVA) o kształcie prostym, 
wyposażony w nić o długości co najmniej 15 
cm. Pakowany sterylnie i pojedynczo.  
Długość opatrunku: 55 mm 

 

 

 

30 …….cm     

 
 

__________________ dnia _________ 
 
                                                                                                                 ............................................................................................................... 
                                                                                                                    Czytelny  podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych  

                              do reprezentowania wykonawcy 
 
 
 



ZP-18-120BN 

str. 36 

 

Załącznik nr 15 do SIWZ 
 

Miejscowość ………………. dnia ……………….2018 r. 

………………………………………… 
     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 odpowiedzialna za realizację umowy/zamówień:  

……………………………………………………………………………… 

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 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. 
 
Pakiet nr 2 
Cena bez podatku VAT………………...…………………zł 

podatek VAT ………% …………………………….zł 

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

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

JAKOŚĆ** 

Poz. 1 TAK   / NIE** 

**kryterium dodatkowo oceniane (punktowane), niewłaściwe skreślić. 

 
Pakiet nr 4 
Cena bez podatku VAT………………...…………………zł 

podatek VAT ………% …………………………….zł 

Cena z podatkiem VAT ………………………………….zł 
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Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł  

JAKOŚĆ** 

Poz. 1 TAK    / NIE** 

Poz. 2 TAK    / NIE** 

**kryterium dodatkowo oceniane (punktowane), niewłaściwe skreślić. 

 
Pakiet nr 5 
Cena bez podatku VAT………………...…………………zł 

podatek VAT ………% …………………………….zł 

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

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

JAKOŚĆ** 

Poz. 1 TAK    / NIE** 

Poz. 2 TAK    / NIE** 

**kryterium dodatkowo oceniane (punktowane), niewłaściwe skreślić. 

 
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 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert. 
4) Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
5) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik 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) Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem: 
 

TAK   /   NIE * 
 

7) Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy: 
 

bez udziału podwykonawców  /  z udziałem podwykonawców * 
 
8) Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach. 
 
 
__________ dnia __ __ __ 2018 roku 

_____________________________________ 
 (Czytelny podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 
 

 
* niewłaściwe skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 16 do SIWZ 
 

                                                                                            Zamawiający: 

                                                                                                       SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego  

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach,      

40-027 Katowice, 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  ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH, prowadzonego przez SPSK-M  w Katowicach, oświadczam,  co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ                 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH”, 

prowadzonego przez SPSKM w Katowicach 

 

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

 

 

        ………………………………………… 

podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                                                                                                                      do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

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 
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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 ________________ r.  

 

 

 

                    ____________________________________ 

podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                                                                                                                      do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Załącznik nr 17 do SIWZ 

 
                                                                                            Zamawiający: 

                                                                                                       SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego  
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Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach,      

40-027 Katowice, 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. DOSTAWA MATERIAŁÓW 
OPATRUNKOWYCH prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje: 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 
MATERIAŁÓW OPATRUNOWYCH - Pakiet nr ………., 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. 

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

        ………………………………………… 

podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
                                                                                                                      do reprezentowania 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ZP-18-120BN 

str. 41 

 

Załącznik Nr 18 do SIWZ 
 

UMOWA  - PROJEKT  
 

Zawarta w dniu ………………………….. 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: 
Dyrektor - dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela 
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”  
a 
……………………………………………………………. 
z siedzibą:  
NIP :……………………………………      REGON : …………………………………………….. 
który reprezentuje: 
   1 ……………………………………………………………. 
   2…………………………………………………………….. 
zwanym w treści umowy „ Wykonawcą”. 
 
W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia 2004 r. (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) przetargu nieograniczonego została zawarta 
umowa     o następującej treści. 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa: 
a) Pakiet nr ……. - ………….. 
stanowiący przedmiot niniejszej umowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy i ofertą Wykonawcy. 

2. Oferta Wykonawcy jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 
3. Umowa zawarta jest na okres 4 miesięcy od dnia jej podpisania: tj.:  od ……………. r. do ……………r.  
4. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego  

w ilościach wskazanych w zamówieniu w terminie do 48 godzin od dnia złożenia zamówienia.  Strony 
ustalają, iż dostawa następować będzie na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub pisemnych 
zamówień składanych przez Zamawiającego drogą mailową bądź faksową, szczegółowo określających 
ilości towaru.  
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.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu, tj. tego 
samego dnia w którym zostało wysłane zamówienia, nie później jednak niż do godziny 14:30 dla 
zamówień przekazywanych do godziny 13:00 oraz do godziny 08:00 dnia następnego dla zamówień 
przesyłanych po godzinie 13:00, z podaniem pozycji, które nie zostaną zrealizowane na dzień dostawy 
wyznaczony umową, z podaniem pisemnej przyczyny tej sytuacji podpisanej przez osobę odpowiedzialną 
ze strony Wykonawcy za realizację umowy przetargowej oraz określenie planowanej daty wznowienia 
dostaw. Informacja taka winna być przekazywana mailem do Apteki na adres: 
apteka.zamowienia@spskm.katowice.pl 

6. Osoba odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację zamówień jest: 

…………………………………………………….  

telefon: ……………………………………………. 

e-mail: ……………………………………………… 

7. 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. 

 
§ 2 

Warunki dostawy 
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą z dnia 20 

maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz.679) oraz z innymi obowiązującymi 
przepisami prawnymi w tym zakresie. 

mailto:apteka.zamowienia@spskm.katowice.pl
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2.  Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia objęte niniejszą umową w cenach i na warunkach 
określonych w niniejszej umowie. 

3. Przedmiot umowy powinien być przez Wykonawcę opakowany w sposób zapobiegający jego 
przypadkowemu uszkodzeniu i oznakowany w sposób nie budzący wątpliwości co do tożsamości 
przedmiotu dostawy. 

4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.  
5. Termin ważności przedmiotu umowy (przydatności do użycia) nie może być krótszy niż 12 miesięcy                     

od daty dostawy. 
6. Wykonawca zobowiązuje się - pod rygorem zapłaty kar umownych, o których mowa w § 4 pkt.1: 

a) realizować zamówienia terminowo. 
b) wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od chwili zawiadomienia 

przez Zamawiającego na swój koszt. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we 
wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie  
z przepisami kodeksu cywilnego;  

c) dostarczyć oryginał faktury wraz z dostawą przedmiotu umowy.  
7. Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego. 
 

§ 3 
Warunki płatności  

1. Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi netto …. zł plus należny podatek VAT…% 
tj. …..zł. Razem: ….zł brutto (słownie: …zł) w tym za: 

a) Pakiet nr….. – wartość netto – VAT Wartość brutto  
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. 
6. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w przypadku: 

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. 
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 

Kary umowne i odsetki 
1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji zamówienia 

lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 1 pkt 4 i § 2 pkt. 6b 
niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% wartości 
netto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego z przyczyn leżących  po 
stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% 
wartości netto przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt. 1 w zakresie Pakietu od którego realizacji 
zamawiający odstąpił. 

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 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 naprawienia szkody wynikającej z opóźnienia. 

5. W przypadku opóźnienia w terminie płatności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek 
ustawowych.   

 
§ 5 

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.  
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2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w całości lub części i naliczyć karę umowną 
określoną w § 4 pkt. 2 niniejszej umowy w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy, w 
szczególności: trzykrotnego niedostarczenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie 
podanym w § 1 pkt. 4 niniejszej umowy w ramach danego Pakietu bądź trzykrotnego niewykonania bądź 
nieterminowego wykonania obowiązków określonych w § 2 pkt.6b w ramach danego Pakietu.     

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach niniejszą umową nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego                          

i ustawy prawo Zamówień Publicznych.  
2. 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. 

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

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Katowicach.  
5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jednego 

egzemplarza dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego.  
 

 
WYKONAWCA                              ZAMAWIAJĄCY  

 
 
 
 
 

 


