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II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Bloku Operacyjnego i Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o., zwanych
dalej „materiałami”/”przedmiotem zamówienia” z podziałem na 21 zadań/pakietów określonych w załączniku nr 1 do
SIWZ oraz o parametrach określonych w załączniku Nr 2 do SIWZ:
Nr pakietu Nazwa pakietu
Kod CPV
1
Rurki intubacyjne i sprzęt różny
33170000-2
2
Sprzęt do kaniulacji żył i sprzęt różny
33170000-2
3
Wkłady do systemów ssących
33160000-8
4
Wyposażenie laparoskopu
33160000-8
5
Akcesoria do pomiaru rzutu serca
33170000-2
6
Zestaw do szynowania moczowodu, System do zbiórki stolca, Serwety i maty chłonne
33160000-8
7
Jednorazowa bielizna operacyjna
33160000-8
8
Siatki przepuklinowe
33160000-8
9
Ładunki do staplerów i sprzęt różny
33160000-8
10
Ginekologiczne systemy operacyjne
33160000-8
11
Operacyjny sprzęt ginekologiczny
33160000-8
12
Operacyjny sprzęt ginekologiczny cz.2
33160000-8
13
Polimerowe klipsy laparoskopowe, ewakuator
33160000-8
14
Akcesoria do laparoskopu
33160000-8
15
Wosk kostny
33160000-8
16
Rurki krtaniowe
33160000-8
17
Akcesoria do Histeroskopu
33160000-8
18
Akcesoria do Histeroskopu cz. 2
33160000-8
19
Maski pełnotwarzowe
33160000-8
20
Nici chirurgiczne Pakiet 1
33160000-8
21
Nici chirurgiczne Pakiet 2
33160000-8
2. Okres realizacji dostawy sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego, od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019.
3. Zamawiający wymaga aby oferowane materiały określone w zadaniach od nr 1 do nr 21 spełniały wymagania
określone w:
3.1 ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2211 ze zm.);
3.2 ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.)
oraz posiadały aktualne świadectwo rejestracji lub świadectwo dopuszczenia do obrotu lub świadectwo jakości lub
świadectwo dopuszczenia do stosowania lub pozytywna opinię o wyrobie medycznym lub deklaracje zgodności CE zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2017 r., poz. 211 ze zm.), jeżeli ww. ustawy
nakładają obowiązek posiadania przedmiotowych dokumentów (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ).
4. Dostawa realizowana będzie partiami w okresie trwania umowy. W wykazie przedmiotu zamówienia dostawy (pakiety 1 21) podano przewidywany zakres ilościowy dostawy, ostateczny zakres określą zamówienia szczegółowe składane
w toku realizacji umowy. Warunki dostawy przedmiotu dostawy określają załączony wzór umowy - załącznik nr 6 do
SIWZ.
5. Dostawy winny być realizowane przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 7) ustawy.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, obejmujących poszczególne zadania. Nie dopuszcza się dzielenia
poszczególnych zadań na dalsze części.
8. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń dotyczących ilości zadań na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy. Wykonawcy mogą składać ofertę obejmującą jedno zadanie, kilka, bądź wszystkie zadania.
9. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

10. Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów „równoważnych”. Występujące w SIWZ nazwy nie są dla Wykonawców
wiążące, przez co należy rozumieć, że Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i przyjęcie do oferty, produktów
równoważnych, pod warunkiem, że spełniają one wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz istotnych
parametrów technicznych i technologicznych założonych w treści SIWZ.
11. 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”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
z siedzibą przy ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście,
2) kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: odo@szpital-swinoujscie.pl.
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 sprzętu jednorazowego użytku dla Bloku
Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o. o.” nr postępowania ZP/15/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
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 Pzp,
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,
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,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
c
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
d
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c
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 RODO.
*
**

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.
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.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I TERMIN PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA.
1. Termin wykonania zamówienia – od zawarcia umowy do 31/12/2019 r. lub do dnia wyczerpania łącznej kwoty wskazanej
w Umowie - w zależności od tego, które z w/w zdarzeń wystąpi wcześniej.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych. Termin
realizacji zamówienia częściowego wynosi maksymalnie do 72 godzin od złożenia Zamówienia telefonicznie, fax-em
lub e-mailem.
3. Termin przydatności do użycia dostarczonych materiałów będzie wynosił co najmniej 8 miesięcy licząc od dnia dostawy
do siedziby Zamawiającego.
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
Warunki udziału w postępowaniu:
1.
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1
ustawy.
2.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
Zamówienia na podstawie:
1) art. 24 ust. 1 ustawy,
2) art. 24 ust. 5 pkt. 1), 2) i 4) ustawy. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy, z postępowania
wyklucza się Wykonawcę:
a. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd

3.

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.)
b. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
c. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania.
Ponadto, o zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności
techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że
w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem
i zakresem przedmiotowi zamówienia dla danego pakietu, na który Wykonawca składa ofertę, o wartości
brutto (każda) min.
Nr pakietu
Nazwa pakietu
Wartość (zł)
1
2
3
4
5

Rurki intubacyjne i sprzęt różny
29 000,00
Sprzęt do kaniulacji żył i sprzęt różny
73 000,00
Wkłady do systemów ssących
6 500,00
Wyposażenie laparoskopu
11 000,00
Akcesoria do pomiaru rzutu serca
28 500,00
Zestaw do szynowania moczowodu, System do zbiórki stolca,
6
78 500,00
Serwety i maty chłonne
7
Jednorazowa bielizna operacyjna
53 500,00
8
Siatki przepuklinowe
1 500,00
9
Ładunki do staplerów i sprzęt różny
110 000,00
10
Ginekologiczne systemy operacyjne
24 500,00
11
Operacyjny sprzęt ginekologiczny
7 500,00
12
Operacyjny sprzęt ginekologiczny cz.2
11 500,00
13
Polimerowe klipsy laparoskopowe, ewakuator
15 500,00
14
Akcesoria do laparoskopu
28 000,00
15
Wosk kostny
50,00
16
Rurki krtaniowe
2 000,00
17
Akcesoria do Histeroskopu
10 000,00
18
Akcesoria do Histeroskopu
6 500,00
19
Maski pełnotwarzowe
3 000,00
20
Nici chirurgiczne
57 000,00
21
Nici chirurgiczne , szwy
7 000,00
W przypadku, gdy cena dostawy wyrażona została w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość na
podstawie kursu walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia
o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym
dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed
wszczęciem postępowania.
Niedopuszczalne jest wskazanie spełnienia warunku w ten sposób, że dopiero łączna wartość dwóch lub
większej ilości dostaw będzie odpowiadała wymaganej wartości.
W przypadku, gdy w wykazie zostanie zamieszczona dostawy obejmująca zakres rzeczowy szerszy aniżeli
wymagany przez Zamawiającego Wykonawcy zobowiązany jest wyszczególnić wartość, przedmiot i datę
wykonania dostawy, która odpowiada rodzajowi i wartości określonej przez Zamawiającego.
W przypadku zamówienia będącego w trakcie realizacji warunek dotyczący wartości zamówienia powinien
być spełniony przed upływem terminu składania oferty

2) posiadają uprawnienia do powykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencja;
3) zdolności finansowej lub ekonomicznej. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymaganą zdolność
finansową lub ekonomiczną zapewniającą należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:
Wartość (zł)
Nr pakietu
Nazwa pakietu
Polisy
1
Rurki intubacyjne i sprzęt różny
30 000,00
2
Sprzęt do kaniulacji żył i sprzęt różny
75 900,00
3
Wkłady do systemów ssących
6 900,00
4
Wyposażenie laparoskopu
11 900,00
5
Akcesoria do pomiaru rzutu serca
29 700,00
Zestaw do szynowania moczowodu, System do
6
79 500,00
zbiórki stolca, Serwety i maty chłonne
7
Jednorazowa bielizna operacyjna
54 500,00
8
Siatki przepuklinowe
1 900,00
9
Ładunki do staplerów i sprzęt różny
112 500,00
10
Ginekologiczne systemy operacyjne
25 700,00
11
Operacyjny sprzęt ginekologiczny
8 000,00
12
Operacyjny sprzęt ginekologiczny cz.2
12 400,00
13
Polimerowe klipsy laparoskopowe, ewakuator
16 900,00
14
Akcesoria do laparoskopu
28 900,00
15
Wosk kostny
56,00
16
Rurki krtaniowe
2 300,00
17
Akcesoria do Histeroskopu
10 900,00
18
Akcesoria do Histeroskopu
7 200,00
19
Maski pełnotwarzowe
3 700,00
20
Nici chirurgiczne
57 800,00
21
Nici chirurgiczne, szwy
7 600,00
Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na więcej niż jeden pakiet, suma gwarancyjna musi
odpowiadać sumie ubezpieczeń dla pakietów, na które Wykonawca składa ofertę.
4.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów
i oświadczeń, o których mowa w rozd. VI SIWZ wg. formuły „spełnia/ niespełna”.
5.
Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia Zamówienia publicznego stosuje się przepisy
dotyczące Wykonawców. Wykonawcy łącznie musza spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz żaden
z Wykonawców oddzielenie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
1. Zamawiający dokona badania i oceny ofert z zastosowaniem procedury z art. 24 aa) ustawy, tj. Zamawiający
dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien
przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 3 do
SIWZ);
2) Oświadczenie Wykonawcy powołującego się na zasoby innych podmiotów o spełnieniu przez nie warunków
udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
3. W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie części V pkt 2) SIWZ,
Wykonawca powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do
SIWZ);
2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w przypadku powoływania się na
zasoby innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ;
4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie Zamówienia są zobowiązani do dołączenia do oferty egzemplarza
pełnomocnictwa dla podmiotu reprezentującego Wykonawców. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie
Zamówienia, składają jedną ofertę. Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, każdy
z Wykonawców składa oddzielnie. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie

o podmiotach trzecich Wykonawcy składają łącznie, poprzez podpisanie oświadczenia przez pełnomocnika
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Forma dokumentów:
1) wymagane dokumenty powinny być przedstawione w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, chyba, że dla danego dokumentu wymagane jest
złożenie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie;
2) w przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty
składane przez Wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest dołączenie ich tłumaczenia na język polski.
6. Wykaz pozostałych dokumentów i dodatkowe informacje.
1) Oprócz dokumentów wskazanych w pkt 2 – 4, Wykonawca zobowiązany jest także do złożenia:
a. w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców występujących
wspólnie - Wykonawcy zobowiązani są załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie;
b. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie
jest osoba upoważniona na podstawie dokumentów rejestrowych – w oryginale lub poświadczonej
notarialnie kopii;
c. wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowe wymagania dotyczące przedmiot
Zamówienia;
d. wypełniony i podpisany formularz ofertowy (stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ).
7. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,
nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie, że Wykonawca
posiada:
1) zdolności techniczne lub zawodowe. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę posiadania
zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda złożenia wykazu dostaw wykonanych,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych , w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wskazującego, że Wykonawca wykonał należycie co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim
rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia, tj. pakietowi, na który Wykonawca składa ofertę o wartości
brutto min:
Nr pakietu Nazwa pakietu
Wartość (zł)
1
2
3
4
5

Rurki intubacyjne i sprzęt różny
29 000,00
Sprzęt do kaniulacji żył i sprzęt różny
73 000,00
Wkłady do systemów ssących
6 500,00
Wyposażenie laparoskopu
11 000,00
Akcesoria do pomiaru rzutu serca
28 500,00
Zestaw do szynowania moczowodu, System do zbiórki
6
78 500,00
stolca, Serwety i maty chłonne
7
Jednorazowa bielizna operacyjna
53 500,00
8
Siatki przepuklinowe
1 500,00
9
Ładunki do staplerów i sprzęt różny
110 000,00
10
Ginekologiczne systemy operacyjne
24 500,00
11
Operacyjny sprzęt ginekologiczny
7 500,00
12
Operacyjny sprzęt ginekologiczny cz.2
11 500,00
13
Polimerowe klipsy laparoskopowe, ewakuator
15 500,00
14
Akcesoria do laparoskopu
28 000,00
15
Wosk kostny
50,00
16
Rurki krtaniowe
2 000,00
17
Akcesoria do Histeroskopu
10 000,00
18
Akcesoria do Histeroskopu
6 500,00
19
Maski pełnotwarzowe
3 000,00
20
Nici chirurgiczne
57 000,00
21
Nici chirurgiczne, szwy
7 000,00
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ). Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym za dowody te uznaje się referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wykaz dostaw należy złożyć w oryginale, zaś referencie lub inne

dokumenty wykazujące należyte wykonanie zamówienia należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem;
2) uprawnienie do wykonywania określonej działalności (jeżeli dotyczy). W celu potwierdzenia posiadania przez
Wykonawcę uprawnienia, Zamawiający żąda złożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do
wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji, a w przypadku braku takiego obowiązku – oświadczenia
Wykonawcy, że do prowadzonej działalności przepisy nie wymagają szczególnych uprawnień
3) wymaganą sytuację ekonomiczną lub finansową. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę
posiadania zdolności ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda złożenia dowodu ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na
kwotę nie mniejszą niż:
Wartość (zł)
Nr pakietu
Nazwa pakietu
Polisy
1
Rurki intubacyjne i sprzęt różny
30 000,00
2
Sprzęt do kaniulacji żył i sprzęt różny
75 900,00
3
Wkłady do systemów ssących
6 900,00
4
Wyposażenie laparoskopu
11 900,00
5
Akcesoria do pomiaru rzutu serca
29 700,00
Zestaw do szynowania moczowodu, System do zbiórki stolca,
6
79 500,00
Serwety i maty chłonne
7
Jednorazowa bielizna operacyjna
54 500,00
8
Siatki przepuklinowe
1 900,00
9
Ładunki do staplerów i sprzęt różny
112 500,00
10
Ginekologiczne systemy operacyjne
25 700,00
11
Operacyjny sprzęt ginekologiczny
8 000,00
12
Operacyjny sprzęt ginekologiczny cz.2
12 400,00
13
Polimerowe klipsy laparoskopowe, ewakuator
16 900,00
14
Akcesoria do laparoskopu
28 900,00
15
Wosk kostny
56,00
16
Rurki krtaniowe
2 300,00
17
Akcesoria do Histeroskopu
10 900,00
18
Akcesoria do Histeroskopu
7 200,00
19
Maski pełnotwarzowe
3 700,00
20
Nici chirurgiczne
57 800,00
21
Nici chirurgiczne, szwy
7 600,00
Dowód należy złożyć w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
8. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy, Wykonawca zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy składa oświadczenie o przynależności lub 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. Wskazane oświadczenie oraz ewentualne
dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej, ww. oświadczenie składa
każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku gdy
w postepowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta Zamawiający odstępuje od obowiązku spełnienia przez
Wykonawcę przedmiotowego wymogu.
9. Zamawiający wezwie także Wykonawcę do złożenia kart charakterystyki oferowanych materiałów w wersji
papierowej i elektronicznej (w języku polskim) na płycie CD/DVD lub PenDrive, celem zweryfikowania, czy
oferowane produkty są zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz złożenia oświadczeń o spełnieniu lub nie
spełnieniu warunków wynikających ze stosownych ustaw (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ).
VII INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI :
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie,
z zastrzeżeniem ust 3, dopuszczającym porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej.
2. Każda ze stron zobowiązana jest do potwierdzenia otrzymania oświadczenia przesłanego za pośrednictwem poczty
elektronicznej. W przypadku przekazywania dokumentów e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca
otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego

potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń
Wykonawcy.
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą emaila: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl przy
przekazywaniu następujących dokumentów:
1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ (w formacie WORD);
2) modyfikacja treści SIWZ;
3) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26, art. 90 ustawy;
4) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek , o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy;
5) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2
ustawy;
6) wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź
Wykonawcy;
7) samodzielne przedłużenie terminu związania ofertą przez Wykonawcę;
8) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni
i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;
9) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania;
10) informacje i zawiadomienia kierowane do Zamawiającego i Wykonawców na podstawie art. 185 ustawy.
4. Oświadczenia Wykonawcy kierowane do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z ust. 2
wysyłane są z adresu poczty elektronicznej wskazanego w ofercie Wykonawcy. Wykonawca składa oświadczenia za
pomocą poczty elektronicznej w ten sposób, że przesyła Zamawiającemu za pomocą poczty elektronicznej skan
dokumentu, wskazanego w ust. 3, podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub przez
pełnomocnika, którego umocowanie wynika z treści pełnomocnictwa złożonego do oferty.
5. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał
Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
z zastrzeżeniem pkt 2.
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2, po
upłynięciu, którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone
na stronie internetowej.
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do
Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
6. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów,
zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego.
3) Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania
Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych
terminów będą podlegały nowemu terminowi.
5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający
może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to
niezbędne.
7. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Tadeusz Koralewski –
tel. 91/32-67-365, poniedziałek, środę i czwartek w godz. 0900-1200, we wtorek i piątek w godz. 1250-1500.
8. Adres do korespondencji:
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
ul. Mieszka I 7,
72-600 ŚWINOUJŚCIE
(pok. 2.010).

VIII
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wadium.
IX
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach 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 (zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy).
X.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być złożona w języku polskim i sporządzona pismem maszynowym, na komputerze lub ręcznie
długopisem zgodnie z treścią formularzy stanowiących załączniki do SIWZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy. Uprawnienie powinno wynikać z dokumentów załączonych do oferty – w szczególności z rejestru sądowego
lub z udzielonego na piśmie pełnomocnictwa. Oferta składana przez konsorcjum powinna zawierać oznaczenie
podmiotów, które ją tworzą.
4. Podpis powinien być złożony w oryginale.
5. Kopie dokumentów (każda strona zapisana) powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone datą.
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert.
8. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji. .
9. Wszystkie załączone do oferty zaświadczenia, wypisy, odpisy, potwierdzenia itp. powinny być aktualne, stosownie do
obowiązujących przepisów prawa.
10. Wszystkie składane dokumenty załączone do niniejszej specyfikacji w językach obcych muszą być przetłumaczone na
język polski, poświadczone przez wykonawcę.
11. Załączniki wymagające wypełnienia powinny być wypełnione zgodnie z informacją zawartą w niniejszej specyfikacji
w sposób dokładny i bez dokonywania w nich zmian. Jeżeli którykolwiek zapis wypełnianych załączników nie dotyczy
Wykonawcy należy to zaznaczyć na dokumencie czyniąc dopisek „nie dotyczy” opatrzony parafą osoby uprawnionej.
12. Oferta musi być spięta w sposób uniemożliwiający samoistne rozsypanie się.
13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.
14. Jeżeli Wykonawca składa informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jest zobowiązany oznaczyć dokumenty zawierające takie informacje, umieszczając je
w odrębnej kopercie z napisem „zastrzeżone”.
15. Wykonawca zamieszcza ofertę w zamkniętej kopercie. Na kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia:
a. Nazwa i adres Zamawiającego,
b. Nazwa i adres Wykonawcy,
c. Napis:
NAZWA WYKONAWCY
OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN:
Dostawa sprzętu dla BO i OITiA
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 30/11/2018., GODZ. 1430
i zaadresowanej do:
Szpital Miejski im. Jana Gaduły w Świnoujściu sp. z o. o.
ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
XI
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, II piętro, pokój Nr 2.010:
Szpital Miejski im. Jana Gaduły w Świnoujściu sp. z o. o.
ul. Mieszka I 7,
72-600 Świnoujście
do dnia 30/11/2018 r. do godz. 1030
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone, a koperta będzie
dodatkowo oznaczona „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
3. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić do niej zmian po upływie terminu składania ofert.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30/11/2018 r. o godz. 1430 w pokój Nr 2.018 -II piętro.

5.
6.

Przy otwarciu ofert, w części jawnej, mogą być obecni wszyscy zainteresowani.
Zamawiający ogłosi Wykonawcom:
1) kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
2) firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.
7. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
8. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w innych okolicznościach wskazanych w ustawie.
9. W przypadku, gdy Wykonawca nie uczestniczył w części jawnej, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informację
zawierającą nazwy i adresy pozostałych Wykonawców oraz proponowane przez nich ceny.
XII.
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:
1. Wykonawca określi cenę zamówienia w walucie PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należny podatek VAT,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy niezbędne do realizacji zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie
oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia
określonego w umowie. Zaproponowana cena musi być zgodna z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.).
3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich netto i brutto – cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT
naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania ofert przepisami.
Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT= wartość brutto.
4. Na podstawie wartości brutto, Zamawiający w oparciu o kryterium:
a) 100 % - cena;
dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty, doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku
6. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co
do możliwości wykonania przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym do złożenia dowodów,
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
7. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ
Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszej ceny w zakresie danego pakietu. Kryterium stanowi najniższa
cena.
2. Oferta z najniższą cena otrzyma maksymalna liczbę punktów, tj. 100 pkt.
3. Każda następna oferta zostanie przeliczona proporcjonalnie, według poniższego wzoru:
C min
Cof =-------------------------x 100
Co
Cof – ilość otrzymanych punktów za kryterium „cena” za dany pakiet;
Cmin – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych za dany pakiet;
Co – cena oferty badanej za dany pakiet.
4. Obliczenia punktów dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na dany pakiet (na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy) i udzieli
zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE ZOSTANA DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wykonawca, który zostanie wybrany, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
ogłoszenia, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa może zostać zawarta w krótszym
terminie w przypadku, gdy w trakcie prowadzonego postępowania zostanie złożona tylko jedna oferta.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
3. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia zostanie wybrana w niniejszym
postępowaniu jako najkorzystniejsza, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy – umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
XV.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI.
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:
1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Strony ustalają, że każda istotna zmiana umowy może nastąpić wg zasad i na warunkach określonych w projekcie
umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
XVII.
POUCZENIA OŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad
określonych w ustawie, jak też w niniejszej SIWZ, przysługują środki odwoławcze zawarte w dziale VI ustawy:
odwołanie i skarga.
2. Odwołanie przysługuje wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność
z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182
ustawy.
5. 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.
6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Wykaz załączników:
 Załącznik nr 1– Wykaz asortymentowo-cenowy,
 Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmioty zamówienia;
 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
 Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy;
 Załącznik nr 6 - wzór umowy.
 Załącznik nr 7 – wykaz zrealizowanych dostaw;
 Załącznik nr 8 – oświadczenie o grupie kapitałowej;
 Załącznik nr 9 – oświadczenia dot. zgodności oferowanych produktów z ustawami,
 Załącznik nr 10 – oświadczenie o RODO.
Świnoujście, dnia 06/11/2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Oryginał podpisu w dokumentacji postępowania
Zatwierdził dn.: 07/11/2018 r.
Prezes Zarządu: Dorota Konkolewska

Załącznik nr 1 do SIWZ ZP/15/2018
Wykaz minimalnych parametrów technicznych sprzętu:
Pakiet Nr 1– Rurki intubacyjne i sprzęt różny

Lp.

Nazwa asortymentu

Postać

Nr
katalogowy

j.m.

ILOŚĆ

1

Rurki intubacyjne j.u. bez mankietu z mieszaniny
silikonu i PCW, sterylne bez otworu Murphy-ego

CH 2,0- 5,5

szt

10

2

Rurka intubacyjna j.u z mankietem
wysokoobjętościowym, niskociśnieniowym z
jednym znacznikiem głębokości na co najmniej
połowie obwodu rurki,przewód łączący balonik
kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, do
stosowania na oddziale OIOM

CH 5,0- 9,0

szt

330

3

Rurka intubacyjna j. u zbrojona z mankietem
niskociśnieniowym, z otworem Murphiego, ustnonosowa. Oznaczenia średnicy rurki i mankietu na
baloniku kontrolnym.

CH 7,0-9,0

szt.

20

4

Rurka tracheostomijna z mankietem
wysokoojętościowym, niskociśnieniowym z linią
RTG ze stałym transparentnym szyldem z
oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej
rurki, transparentny balonik kontrolny oraz dren
łączący z rurką, transparentny łącznik -do
stosowania na oddziale OIOM

CH 7,0- 9,0

szt

40

5

Rurka tracheostomijna fenestracyjna *

CH 7,00-9,00

szt.

2

6

Orator, zastawka umożliwiająca mówienie chorym z
tracheostomią z kapturkiem kryjącym, z kapturkiem
umozliwiającym podłączenie dodatkowego źródła
tlenu a 2 szt.

op.

2

szt.

15

szt.

60

7

8

Rurka tracheostomijna zbrojona z mankietem Aire
Cuf z regulowanym położeniem kołnierza, z opaską
i klinem, 100% silikonu
Podkładka do rurki tracheostomijnej, wykonana z
miękkiej gąbki o grubości 5 mm, wyprofilowana, z
rozcięciem i otworem o średnicy 5 mm , z
nacięciami umożliwiajacymi rozszerzenie do 15
mm maksymalna długość 8 cm, maksymalna
szerokość 6,5 cm

CH 8,00-9,00

Cena
Netto

Stawka
VAT

Wartość
netto

Wartość
VAT

Wartość
Brutto

9

10

11

12

13

14

15

Opaska do rurki tracheostomijnej dla dorosłych z
mocowaniem na rzep, miękka, elastyczna,
szerokość w najszerszym miejscu 3,0cm, długość
46cm plus rzep
Jednorazowa maska krtaniowa wykonana z silikonu
z mankietem ,przezroczysty korpus przewód
łączący balonik kontrolny niewtopiony w korpus
rurki, poprzeczki zabezpieczające przed
wklinowaniem się nagłośni informacj z nazwą
producenta, rozmiarem maski, przedziale
wagowym pacjenta podana na korpusie maski
sterylna
Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z
wygiętym końcem, wielorazowa ,wykonana z
plecionki włókien poliestrowych pokrytej powłoką
żywiczną, w sztywnym futerale z instrukcją
czyszczenia
Pochłaniacz dwutlenku węgla z indykatorem
zużycia
Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii
metodą Griggsa z rurką tracheostomijną z
wbudowanym przewodem do odsysania
Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą
Griggsa z wielorazowym peanem i rurką
tracheostomijną z wbudowanym przewodem do
odsysania
Pułapka na próbkę popłuczyn z drzewa
oskrzelowego do badań mikrobiologicznych -jałowa
(z możliwością włączenia do linii ssaka), z nakrętką
zamykającą wchodzącą w skład zestawu

szt.

80

rozmiary 3-6

szt.

20

15Ch/60cm

szt.

6

poj.5l

szt

4

średnica wew.
8,0

szt

10

szt.

1

pojemność 40
ml

szt.

230

pojemność
2100-2200 ml

szt.

3

szt.

15

17

Zestaw wielokomorowy do aktywnego lub biernego
drenażu klatki piersiowej z dokładną regulacją siły
ssania i zastawką wodną
Kocyk na całe ciało do podgrzewacza Equator
Level1

18

Kocyk na górną partię ciała do podgrzewacza
Equator Level1

szt.

5

19

Kocyk pediatryczny na całe ciało do podgrzewacza
Equator Level1

szt.

10

16

Razem
* Poz.-5 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2.
Poz.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Ilości poszczególnych rozmiarów według potrzeb zamawiającego

Pakiet nr 2 – Sprzęt do kaniulacji żył i sprzęt różny

Lp.

Nazwa asortymentu

1

Zestaw do tętnicy udowej metodą Seldingera. W
skład zestawu wchodzą: cewnik poliuretanowy,
prowadnica igłowa, prowadnica Seldingera w
aparacie wprowadzającym oraz koreczek LuerLock

2

Zestaw do kaniulacji żył centralnych, trzyświatłowy.
*

3

Zestaw do kaniulacji żył centralnych,
trzyświatłowy.*

4

Zestaw do kaniulacji żył centralnych, trzyświatłowy*

5

Zestaw do kaniulacji żył centralnych, trzyświatłowy.
*

6

Zestaw do kaniulacji żył centralnych z
pięcioświatłowym*

7

8

9

10

11

Postać

j.m.

ILOŚĆ

szt.

8

szt.

50

szt.

50

szt.

50

Szt.

30

szt.

35

szt.

70

szt.

130

szt.

280

25G27Gx90mm

szt.

900

26Gx115120mm

szt.

40

4Fr
długość200mm
7Fr
długość
200mm
7Fr
długość
150 mm
7Fr
długość
150 mm
7Fr
długość
200mm

Przetwornik podwójny do pomiaru inwazyjnego
ciśnienia ze zintegrowanym systemem płuczącym
długość 150cm *
Rampa dwudrożna z 2 x kranikami odcinający oraz
3 x zintegrowanymi, samo płuczącymi, bezigłowymi
portami luer-lock do terapii dożylnej *
Rampa czterodrożna z 4 x kranikami odcinający
oraz 5 x zintegrowanymi, samo płuczącymi,
bezigłowymi portami luer-lock do terapii dożylnej *
Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, ze
szlifem Pencil-Point z bocznym otworem,
prowadnicą, przezroczystym, ergonomicznym
uchwytem zawierająca mandryn w kolorze
odpowiadającym kodowi rozmiaru, opakowanie
wielowarstwowe nierozrywalne.
Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, ze
szlifem Pencil-Point z bocznym otworem,
prowadnicą, przezroczystym, ergonomicznym
uchwytem zawierająca mandryn w kolorze
odpowiadającym kodowi rozmiaru, opakowanie
wielowarstwowe nierozrywalne.

Nr
katalogowy

Cena
Netto

Stawka
VAT

Wartość
netto

Wartość
VAT

Wartość
Brutto

12

Mankiet ciśnieniowy do infuzji płynów całkowicie
zespolony, posiadający: manometr ciśnieniowy,
automatyczny zawór bezpieczeństwa, trójdrożny
kranik odcinający, transparentną kieszeń. Produkt
bezlateksowy.

1000ml

szt.

6

13

Cewnik pępowinowy

CH 3-7

szt.

2

32+26cm

szt.

300

szt.

80

14

15

Dwuczęściowe mocowanie do rurek intubacyjnych
zapinane na rzep składające się z części na kark i
mocowania na rurę z wycięciem długości 32+26cm
wykonane z taśmy piankowej z możliwoscią
regulacji. Bezlateksowe, hipoalergiczne, bez
zastosowania klejów, neutralne dla bakterii,
przeciwodleżynowe.

Okularki do fototerapii, j.u z dwoma elastycznymi
opaskami zapinanymi na rzepy, które gwarantują
szczelne przyleganie. Podwójna osłonka na oczy,
bez dodatku lateksu

Obwód
potylicznoczołowy 3237,8cm Obwód
potylicznoczołowy 26,532cm
Razem

* Poz.-2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2.
Poz. 10,11, 13 i 15 - ilość poszczególnych rozmiarów w podanym zakresie uzależniona od potrzeb Zamawiającego
Pakiet nr 3 – Wkłady do systemów ssących
Lp.

Nazwa asortymentu

Postać

1

Wkłady workowe jednorazowego użytku, wykonane
z polietylenu, bez zawartości PCV tylko 2 króćce w
pokrywie wkładu o różnej średnicy. Uszczelniany
automatycznie po uruchomieniu ssania bez
konieczności wciskania go w kanister, funkcja
samozasysania, data ważności umieszczona na
każdym wkładzie.

pojemność
2000 ml

Nr
katalogowy

j.m.

ILOŚĆ

szt.

1100

Cena
Netto

Stawka
VAT

Wartość
netto

Wartość
VAT

Wartość
Brutto

Cena
Netto

Stawka
VAT

Wartość
netto

Wartość
VAT

Wartość
Brutto

Razem
Pakiet nr 4 – Wyposażenie laparoskopu

Lp.

Nazwa asortymentu

Postać

Nr
katalogowy

j.m.

ILOŚĆ

1

Klipsy tytanowe j.u kompatybilne z klipsownicą
AESCULAP PL 503R

Medium -Large
1kpl=6 klipsów
20 kpl w
opakowaniu

op

3

2

Klipsy tytanowe j.u kompatybilne z klipsownicą
AESCULAP PL 503R

Large 1kpl=6
klipsów 20 kpl
w opakowaniu

op

3

3

Pokrowiec na kamerę a 25 szt pakowany
pojedynczo j.u.

13 x 242 cm

op

15

Razem
*Oferent dostarczy nieodpłatnie po 1 klipsownicy do każdego z rozmiarów na okres trwania umowy .
Pakiet Nr 5 - Akcesoria do pomiaru rzutu serca w technologii PICCO

ILOŚĆ

1

Cewnik tętniczy do tętnicy udowej dla dorosłych
standardowy (średnica zewnętrzna 5F, długość
użyteczna 20cm), czujnik temperatury, linia
czerwona-przetwornik do krwawego pomiaru
ciśnienia tętniczego, dodatkowa linia niebieskaprzetwornik do pomiaru OCŻ, dostosowany do
pracy z posiadanymi przez zamawiającego
urządzeniami PUSIOFLEX i PICCO 2 firmy Pulsion
Medical System

szt.

10

2

Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca z konturu
fali tętna współpracujący z dowolnym
przetwornikiem ciśnienia, wymagający kalibracji,
posiadający wbudowane diody LED informujące o
stanie czujnika i jakosci sygnału

szt.

30

3

Sonda światłowodowa do pomiaru saturacji krwi
żylnej mieszanej, każda w komplecie z linią
pomiarową żylną i tętniczą, dostosowana do pracy
z urządzeniem PICCO 2firmy Pulsion Medical
System

długość 33 cm

szt.

5

4

Sonda światłowodowa do pomiaru saturacji krwi
żylnej mieszanej, każda w komplecie z linią
pomiarową żylną i tętniczą, dostosowana do pracy
z urządzeniem PICCO 2firmy Pulsion Medical
System

długość 38 cm

szt.

5

Nazwa asortymentu

Postać

Nr
katalogowy

j.m.

Lp.

Cena
Netto

Stawka
VAT

Wartość
netto

Wartość
VAT

Wartość
Brutto

Razem
Pakiet nr 6– Zestaw do szynowania moczowodu,System do zbiórki stolca, Serwty i maty chłonne

Lp.
1

2

3

4

5

6

7
8

Nazwa asortymentu
System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca *
Worki wymienne do zestawu do kontrolowanej
zbiórki stolca o pojemności 1000ml, skalowane co
25ml, z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną
zabezpieczającą przed wylaniem zawartości,
biologicznie czyste op. = min. 10 szt.
Serweta ochronna na stół operacyjny,
przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa *
Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności
płynów (3l/m²) rozmiar 71x101 - 102cm * Op.= min.
13 szt.
Zestaw do szynowania moczowodu- cewnik z
materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan
otwarty/otwarty, prowadnica hydrofilna Terumo
ułatwiająca zakładanie cewnika , popychacz z
możliwością sterowania cewnikiem nawet po
wyciągnięciu prowadnicy. Rozmiar 6/26
Sterylna, jednorazowa, miękka, antypoślizgowa
mata wykonana z pianki PCV, pod spodem dwie
taśmy przylepne o szerokości 2,5cm, kolor
kontrastowy żółty, rozmiar 25x41cm, pakowana
pojedynczo w opakowanie typu folia-papier.
Sterylne, jednorazowe pudełko do liczenia igieł,
odporne na przebicia, wyposażone w przyrząd do
zdejmowania ostrzy. *
Filtr mechaniczny *

11

Filtr elektrostatyczny o skuteczności
przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,999
%, bez wymiennika ciepła i wilgoci. *
Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek
tracheostomijnych. Sterylny. *
Przewód tlenowy do wymiennika ciepła i wilgoci.

12

Łącznik z kolankiem podwójnie obrotowym, *

9
10

13
14

Linia do próbek gazu w kapnografie końcówka
męska-męska długość max. 3 m
Obwód oddechowy dwururowy, karbowany, dla
dorosłych

Postać

Nr
katalogowy

j.m.

ILOŚĆ

szt

5

op

5

szt

1000

op

20

op

1

szt

600

op.

500

szt

850

szt

600

szt

550

szt

100

szt

600

szt

10

szt.

96

Cena
Netto

Stawka
VAT

Wartość
netto

Wartość
VAT

Wartość
Brutto

15
16

Obwód oddechowy dwururowy karbowany, dla
dorosłych, podwójnie obrotowe kolanko - do
respiratora:*
Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem
dostępu naczyniowego, *

18

Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem
dostępu naczyniowego, *
Zestaw do toalety jamy ustnej z chlorhexydyną.*

19
20
21

Zestaw do znieczulenia sterylny.*
Sterylna serweta pod pośladki * op.= min. 30 szt.
Zestaw przeciw parowaniu optyki laparoskopowej

22
23

17

szt.

20

Zestawów

30

Zestawów

30

Zestawów

50

Zestawów
op
Zestaw

700
5
100

Osłona uchwytu lampy operacyjnej.*

szt

2400

Czyściki jednorazowe do narzędzi 5 x 5 cm

szt.

500

Razem
* Poz.-1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 22 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2.
Pakiet nr 7 – Jednorazowa bielizna operacyjna

Lp.
1
2
3
4

Nazwa asortymentu

Postać

Nr
katalogowy

Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny *
Jałowy zestaw chirurgiczny do cesarskiego cięcia
w pozycji leżącej *
Jałowy zestaw do operacji ginekologicznych
dolnych *
Jałowy zestaw do operacji brzoszno-kroczowych *

j.m.

ILOŚĆ

szt.

750

szt.

300

szt.

200

szt.

20

Cena
Netto

Stawka
VAT

Wartość
netto

Wartość
VAT

Wartość
Brutto

Cena
Netto

Stawka
VAT

Wartość
netto

Wartość
VAT

Wartość
Brutto

Razem
* Poz.- 1, 2, 3, 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2.
Pakiet nr 8 – Siatki przepuklinowe

Lp.

1

Nazwa asortymentu
Lekka siatka polipropylenowa, monofilamentowa o
dużych oczkach do zaopatrywania przepuklin o
wadze nie większej niż 44g/m2 -57g/m2

Postać

6x11cm13,7cm

Nr
katalogowy

j.m.

ILOŚĆ

szt.

40

2

Lekka siatka polipropylenowa, monofilamentowa o
dużych oczkach do zaopatrywania przepuklin o
wadze nie większej niż 44g/m2 -57g/m2

7,5cm-8cm x
15cm

szt.

40

3

Lekka siatka polipropylenowa, monofilamentowa o
dużych oczkach do zaopatrywania przepuklin o
wadze nie większej niż 44g/m2

10x15cm16cm

szt.

20

15x15cm

szt.

20

szt.

10

4

5

Lekka siatka polipropylenowa, monofilamentowa o
dużych oczkach do zaopatrywania przepuklin o
wadze nie większej niż 44g/m2
Lekka siatka polipropylenowa, monofilamentowa o
dużych oczkach do zaopatrywania przepuklin o
wadze nie większej niż 44g/m2

30cm30,5cm x
30cm-30,5cm
Razem

Pakiet nr 9 - Ładunki do staplerów i sprzęt różny

Lp.

1

2

3

4

5

Nazwa asortymentu
Ładunek do staplera wielorazowego liniowego bez
noża o dł. 55mm przeznaczone do tkanki cienkiej wysokość otwartej tytanowej zszywki 3,5mm.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć staplery
do bezpłatnego użytkowania na czas trwania
umowy
Ładunek do staplera wielorazowego liniowego bez
noża o dł. 55mm przeznaczone do tkanki grubej wysokość otwartej tytanowej zszywki 4,8mm.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć staplery
do bezpłatnego użytkowania na czas trwania
umowy
Ładunek do staplera wielorazowego liniowego bez
noża o dł. 90mm przeznaczone do tkanki grubej wysokość otwartej tytanowej zszywki 3,5mm.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć staplery
do bezpłatnego użytkowania na czas trwania
umowy
Ładunek do staplera wielorazowego liniowego bez
noża o dł. 90mm przeznaczone do tkanki grubej wysokość otwartej tytanowej zszywki 4,8mm.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć staplery
do bezpłatnego użytkowania na czas trwania
umowy
Ładunek do staplera wielorazowego z nożem o dł.
50mm o wysokości otwartej tytanowej zszywki
3,8mm Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć
staplery do bezpłatnego użytkowania na czas
trwania umowy

Postać

Nr
katalogowy

j.m.

ILOŚĆ

szt.

12

szt.

12

szt.

12

szt.

12

szt.

12

Cena
Netto

Stawka
VAT

Wartość
netto

Wartość
VAT

Wartość
Brutto

6

Ładunek do staplera wielorazowego z nożem o dł.
90mm o wysokości otwartej tytanowej zszywki
3,8mm. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć
staplery do bezpłatnego użytkowania na czas
trwania umowy

szt.

24

7

Narzędzie j.u wyposażone w system zamykania
naczyń szczęki wygięte pod kątem 14 st.,
kompatybilny z generatorem LigaSure

szt.

18

szt.

18

8

Kleszczyki j. u o dł. 18,8cm do zamykania i
uszczelniania naczyń do 7mm włącznie,
kompatybilny z generatorem LigaSure
Razem

Pakiet nr 10 - Ginekologiczne systemy operacyjne

Lp.
1

2

Nazwa asortymentu
System do operacyjnego leczenia wysiłkowego
nietrzymania moczu u kobiet (TOT System).*
System do operacyjnego leczenia wysiłkowego
nietrzymania moczu u kobiet (TOT System). *
1 kpl= 2 sztuki igieł wielorazowego użytku, spiralne,
ze stali chirurgicznej o średnicy 4mm nie połączone
z taśmami do inplantacji przez otwory zapłonione *

Postać

Nr
katalogowy

j.m.

ILOŚĆ

kpl.

35

TAŚMA

szt.

35

IGŁY

kpl.

2

Cena
Netto

Stawka
VAT

Wartość
netto

Wartość
VAT

Wartość
Brutto

Cena
Netto

Stawka
VAT

Wartość
netto

Wartość
VAT

Wartość
Brutto

Razem

* Wykonawca dokonuje wyboru tylko jednego produktu z poz.1-2
* Poz. 1, 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2.
Pakiet nr 11 -Operacyjny sprzęt ginekologiczny
Lp.

Nazwa asortymentu

1

Jednorazowy zestaw do korekcji cystocele
składający się z siatki wykonanej z polipropylenu
monofilamentowego o kształcie anatomicznym o
wymiarach max.50x65 mm, podwójnymi ramionami
z każdego boku do przeprowadzenia przez otwory
zasłonione (double TOT), grubość siatki 0,3-0,33
mm, gramatura 28,4-48g/m2 oraz narzędzia do
zakładania siatki metodą przez otwory zasłonione
techniką „out-inside”. *

Postać

Nr
katalogowy

j.m.

ILOŚĆ

zestaw

5

2

Jednorazowy zestaw do korekcji cystocele
składający się z siatki wykonanej z polipropylenu
monofilamentowego o kształcie anatomicznym o
wymiarach max.50x65 mm, podwójnymi ramionami
z każdego boku do przeprowadzenia przez otwory
zasłonione (double TOT),brzegi zakończone
bezpiecznymi pętelkami,wykonane w technologii
quadriaxial, obecność włókien skośnych, podwójna
nić wzmacniająca, grubość siatki 0,3-0,33 mm,
gramatura 28,4-48g/m2.*
Igła wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej do
implantacji zestawu
* Wykonawca dokonuje wyboru tylko jednego produktu z poz.1-2

3

4

Jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia
rectocele, składający się z siatki wykonanej z
polipropylenu monofilamentowego o kształcie
anatomicznym o wymiarach 40-45x120-140mm,
grubość siatki 0,3-0,33 mm i gramaturze 28,4-48
g/m2 oraz jednego, narzędzia do zakładania siatki
przez pośladki.*
Jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia
recto cele, składający się z siatki jednorodnej
niewchłanialnej o anatomicznym kształcie, dwa
ramiona pokryte plastikową osłnka, monofilament,
polipropylen grubość siatki min. 0,33mm,
gramatura min.48g/m2, porowatość max .1870urn,
długość ramion 45cm, wysokość implantu 12cm,
wypustka :szer.3,5cm, wys.4cm, brzegi
zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w
technologii quadriaxial.*
Igła wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej do
implantacji zestawu z poz. 2.*
* Wykonawca dokonuje wyboru tylko jednego produktu z poz. 3-4

zestaw

5

szt

2

zestaw

3

zestaw

3

szt

2

Razem
Pakiet nr 12-Operacyjny sprzęt ginekologiczny cz.2

Lp.

1

Nazwa asortymentu

Jednorazowy system do naprawy zaburzeń statyki
narządów miednicy mniejszej z jednoczesnym
leczeniem wysiłkowego nietrzymania moczu *

Postać

Nr
katalogowy

j.m.

ILOŚĆ

szt.

2

Cena
Netto

Stawka
VAT

Wartość
netto

Wartość
VAT

Wartość
Brutto

2

3

System leczenia wypadania macicy. Wskazany w
zabiegach naprawy wypadnięcia przedniego i
szczytowego poprzez wzmocnienie struktur dna
miednicy.*
System wskazany do zastosowania w krzyżowokolcowym mocowaniu pochwy w minimalnie
inwazyjnej chirurgii pochwy, za pomocą podejścia
przedniego lub tylnego. *

szt.

2

szt.

2

Razem
*Poz.-1, 2, 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2.
Pakiet nr 13 -Polimerowe klipsy laparoskopowe, ewakuator
Nr
katalogowy

j.m.

ILOŚĆ

1

Klipsy polimerowe naczyniowe , zakres rozmiarów
tkanki 5mm-13mm (duże, fioletowe) opakowanie
zawierające 4 szt. kompatybilne z klipsownicą
GRENA S/N 008 opakowanie zawierające 20
magazynków

op.

15

2

Ewakuator laparoskopowy 200ml/5cm

szt.

80

Lp.

Nazwa asortymentu

Postać

Cena
Netto

Stawka
VAT

Wartość
netto

Wartość
VAT

Wartość
Brutto

Cena
Netto

Stawka
VAT

Wartość
netto

Wartość
VAT

Wartość
Brutto

Cena
Netto

Stawka
VAT

Wartość
netto

Wartość
VAT

Wartość
Brutto

Razem
*Oferent dostarczy nieodpłatnie 2 klipsownice na okres trwania umowy .

Pakiet nr 14 - Akcesoria do laparoskopu

Lp.

1

Nazwa asortymentu

Nr
katalogowy

Postać

Dren kompatybilny z pompą SurgiFlow Olympus a
10szt.

j.m.

ILOŚĆ

op.

18

Razem

Pakiet nr 15 - Wosk kostny
Lp.
1

Nazwa asortymentu

Postać

Wosk kostny op. 12 saszetek
Razem

Nr
katalogowy

j.m.

ILOŚĆ

op.

1

Pakiet nr 16 - Rurki krtaniowe

Lp.

1

2

3

4

Nazwa asortymentu

Rurka krtaniowa LT-D .Rurka z PCV, bez latexu,
posiadająca dren z zastawką, otwory wentylacyjne,
łącznik kodowany kolorami, znacznik zębów, dwa
mankiety wysokociśnieniowe.
Strzykawka jednorazowego użytku do rurek
krtaniowych, luer, rozmiar kodowany kolorem, tłok
czarny, opakowanie min. 10 szt.
Strzykawka jednorazowego użytku do rurek
krtaniowych, luer, rozmiar kodowany kolorem, tłok
czarny, opakowanie min. 10 szt.
Strzykawka jednorazowego użytku do rurek
krtaniowych, luer, rozmiar kodowany kolorem, tłok
czarny, opakowanie min. 10 szt.

Postać

Nr
katalogowy

j.m.

ILOŚĆ

Rozmiar 3-5.

szt.

15

20 ml

op

1

60 ml

op

1

100 ml

op

1

Cena
Netto

Stawka
VAT

Wartość
netto

Wartość
VAT

Wartość
Brutto

Cena
Netto

Stawka
VAT

Wartość
netto

Wartość
VAT

Wartość
Brutto

Razem
Poz.1

Ilości poszczególnych rozmiarów według potrzeb zamawiającego
Pakiet nr 17 - Akcesoria do Histeroskopu*

Lp.

1

2

Nazwa asortymentu

Postać

Nr
katalogowy

Elektroda bipolarna jednorazowa tnąca, pakowana
sterylnie do optyk o kącie patrzenia 12 st.
Opakowanie 3 szt.
Elektroda bipolarna jednorazowa wałeczkowa,
pakowana sterylnie do optyk o kącie patrzenia 12
st. Opakowanie 3 szt.

j.m.

ILOŚĆ

op.

3

op.

3

Razem
* Histeroskop diagnostyczno-operacyjny z ciągłym przepływem typu Grochmal, śr. 5 mm, kanał roboczy 5 Charr.,długość robocza 217 mm, optyka-kąt patrzenia 20
stopni.

Pakiet nr 18 - Akcesoria do Histeroskopu cz.2

Lp.

Nazwa asortymentu

Postać

Nr
katalogowy

j.m.

ILOŚĆ

Cena
Netto

Stawka
VAT

Wartość
netto

Wartość
VAT

Wartość
Brutto

1

Płyta bierna jednorazowego użytku z systemem
monitoringu przylegania REM samoprzylepna
dzielona nie pokryta powłoka żelową kompatybilna
z kablem wielokrotnego użytku firmy EMED ERBE

op

24

Razem
Pakiet nr 19 – Maski pełnotwarzowe

Lp.

Nazwa asortymentu

Postać

1

Maska pełnotwarzowa przeznaczona do
prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej, wyposazona
w poduszkę wypełnioną powietrzem, wmożliwiająca
szczelne przyleganie do twarzy

M-L

Nr
katalogowy

j.m.

ILOŚĆ

szt.

10

Cena
Netto

Stawka
VAT

Wartość
netto

Wartość
VAT

Wartość
Brutto

Razem
Poz.1 Ilości poszczególnych rozmiarów według potrzeb zamawiającego

Pakiet nr 20 - NICI CHIRURGICZNE
Długość
igły

Krzywizna i
rodzaj igły

Długość
nitki

Grubość
nitki USP

szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe,
jednowłóknowe opakowanie 10 szt.

16

3/8 koła
odwrotnie
tnąca

75

2

szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe,
jednowłóknowe opakowanie 10 szt.

19

3/8 koła
odwrotnie
tnąca

3

szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe,
jednowłóknowe opakowanie 10 szt.

24

szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe,
jednowłóknowe opakowanie 10 szt.

Lp

Opis przedmiotu zamówienia

1

4

5

6

Numer
katalogowy

j.m.

Ilość

5/0

op

50

75

4/0

op

50

3/8 koła
odwrotnie
tnąca

75

4/0

op

50

24-25

3/8 koła
odwrotnie
tnąca

75

3/0

op

30

szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe,
jednowłóknowe opakowanie 10 szt.

24-25

3/8 koła
odwrotnie
tnąca

75

2/0

op

10

szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe,
jednowłóknowe opakowanie 10 szt.

30

3/8 koła
odwrotnie
tnąca

75

3/0

op

60

Cena
netto

Wartość
netto

Stawka Wartość
VAT
VAT

7

8

9

10

11
12
13
14

15

16

17

18

19

20

szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe,
jednowłóknowe opakowanie 10 szt.

30

3/8 koła
odwrotnie
tnąca

75

2/0

op

50

szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe,
jednowłóknowe opakowanie 12 szt.

60

prosta
odwrotnie
tnąca

75

2/0

op

50

szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe,
jednowłóknowe opakowanie 10 szt.

30

3/8 koła
odwrotnie
tnąca

75

0

op

15

77

3/8 koła
odwrotnie
tnąca

75

1

op

3

77

3/8 koła
odwrotnie
tnąca

75

2

op

3

26-27

1/2 koła
okrągła

75

3/0

op

30

26-27

1/2 koła
okrągła

75

2/0

op

15

2x 12-13

1/2 koła
okrągła

75

5/0

op

2

2x 12-13

1/2 koła
okrągła

75

6/0

op

2

2x 12-13

3/8 koła
okrągła

75

7/0

op

2

2*16

1/2 koła
okrągła

75-90

4/0

op

2

2*16

1/2 koła
okrągła

75-90

3/0

op

7

20

1/2 koła
okrągła

75

4/0

op

45

26

1/2 koła
okrągła

75

3/0

op

37

szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe,
monofilamentowe,niepowlekane opakowanie 12 szt.

szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe,
monofilamentowe, niepowlekane opakowanie 12 szt.
szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, polipropylen,
jednowłóknowe opakowanie 12 szt.
szwy chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, poliester,
powlekany silikonen, plecionka opakowanie 12 szt.
szwy chirurgiczne, niewchłanialne,
syntetyczne,polipropylen,monofilamentowe,niepowlekane
opakowanie 12 szt.
szwy chirurgiczne, niewchłanialne,
syntetyczne,polipropylen,monofilamentowe,niepowlekane
opakowanie 12 szt.
szwy chirurgiczne, niewchłanialne,
syntetyczne,polipropylen,monofilamentowe,niepowlekane
opakowanie 12 szt.
szwy chirurgiczne, niewchłanialne,
syntetyczne,polipropylen,monofilamentowe,niepowlekane
opakowanie 12 szt.
szwy chirurgiczne, niewchłanialne,
syntetyczne,polipropylen,monofilamentowe,niepowlekane
opakowanie 12 szt.
szwy chirurgiczne, wchłanialne(60-90 dni), syntetyczne,
plecionka powlekana stearynianem wapnia i
polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego,
podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach,50% po 21
dniach opakowanie 12 szt.
szwy chirurgiczne,wchłanialne(60-90
dni),syntetyczne,plecionka powlekana stearynianem wapnia i
polikatrolaktonem,jednoskładnikowe z kwasu
poliglikolowego,podtrzymywanie tkankowe:70% po 14
dniach,50% po 21 dniach opakowanie 12 szt.

szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne,
plecionka powlekana stearynianem wapnia i
polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego
podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21
dniach opakowanie 12 szt.
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szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne,
plecionka powlekana stearynianem wapnia i
polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego,
podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21
dniach opakowanie 12 szt.
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szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne,
plecionka powlekana stearynianem wapnia i
polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego,
podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21
dniach opakowanie 12 szt.
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szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne,
plecionka powlekana stearynianem wapnia i
polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego,
podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21
dniach opakowanie 12 szt.
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szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne,
plecionka powlekana stearynianem wapnia i
polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego,
podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21
dniach opakowanie 12 szt.
szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne,
plecionka powlekana stearynianem wapnia i
polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego,
podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21
dniach opakowanie 12 szt.

szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne,
plecionka powlekana stearynianem wapnia i
polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego,
podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21
dniach opakowanie 12 szt.
szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne,
plecionka powlekana stearynianem wapnia i
polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego,
podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21
dniach opakowanie 12 szt.
szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne,
plecionka powlekana stearynianem wapnia i
polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego,
podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21
dniach opakowanie 12 szt.
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31
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33

szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne,
plecionka powlekana stearynianem wapnia i
polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego,
podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21
dniach opakowanie 12 szt.
szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne,
plecionka powlekana stearynianem wapnia i
polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego,
podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21
dniach opakowanie 12 szt.
szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne,
plecionka powlekana stearynianem wapnia i
polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego,
podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21
dniach opakowanie 12 szt.
szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne,
plecionka powlekana stearynianem wapnia i
polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego,
podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21
dniach opakowanie 12 szt.

34

szwy chirurgiczne, wchłanialne (60-90 dni), syntetyczne,
plecionka powlekana stearynianem wapnia i
polikatrolaktonem, jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego,
podtrzymywanie tkankowe:70% po 14 dniach, 50% po 21
dniach opakowanie 12 szt.
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szwy chirurgiczne wchlanialne (180-210 dni), syntetyczne
jednowłóknowe, z polimeru poly p-dioxanonu,
podtrzymywanie tkankowe: 70% po 28 dniach, 50% po 42
dniach opakowanie 12 szt.
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szwy chirurgiczne wchlanialne (180-210 dni),syntetyczne
jednowłóknowe, z polimeru poly p-dioxanonu,
podtrzymywanie tkankowe: 70% po 28 dniach, 50% po 42
dniach opakowanie 12 szt.
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szwy chirurgiczne wchlanialne(180-210 dni),syntetyczne
jednowłóknowe, z polimeru poly p-dioxanonu,
podtrzymywanie tkankowe: 70% po 28 dniach, 50% po 42
dniach opakowanie 12 szt.
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37

szwy chirurgiczne wchlanialne (180-210 dni), syntetyczne
jednowłóknowe, z polimeru poly p-dioxanonu,
podtrzymywanie tkankowe: 70% po 28 dniach, 50% po 42
dniach opakowanie 12 szt.
szwy chirurgiczne wchlanialne (180-210 dni), syntetyczne
jednowłóknowe, z polimeru poly p-dioxanonu,
podtrzymywanie tkankowe: 70% po 28 dniach, 50% po 42
dniach opakowanie 12 szt.

40

szwy chirurgiczne wchlanialne(180-210 dni),syntetyczne
jednowłóknowe, z polimeru poly p-dioxanonu,
podtrzymywanie tkankowe: 70% po 28 dniach, 50% po 42
dniach opakowanie 12 szt.
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Pakiet nr 21 - Nici chirurgiczne cz. 2

Lp.

1

2

3

4

nr
katalogowy

Nazwa asortymentu
szwy chirurgiczne wchłanialne (60-90 dni) , plecione z kwasu
poliglikolowego,powlekane poliglikolem, podtrymywanie
tkankowe: 50%-18 dni po zaimplantowaniu
szew chirurgiczny niewchłanialny, skręcany ze
stalinierdzewnej, odbarczający, powlekany polietylenem, z 2
płytkamipolietylenowymi o wymiarach 100mmx30mmx8mm,
śreednica nici 1,3mm
wchłanialna taśma z kwasu poliglikolowego do szycia i
tamowania krwawień z narządów miąższowych, czas
wchłaniania 60-90 dni
Szwy chirurgicznego leczenia niewydolności cieśniowoszyjkowej macicy, niewchłaniane poliesterowe plecione
niepowlekane do zakładania szwu kapciuchowego techniką
Mc. Donalds

j.m.
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Miejscowość: ……………………….. dn.: …………………………………..
……………………………………
Podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 1 do SIWZ ZP/15/2018
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPRZĘT DLA BLOKU I OAIIT
Pakiet 1
Poz. 5
Rurka tracheostomijna fenestracyjna, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem
ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na
wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i śrdednicy mankietu,
wykonana z termoplastycznego PCW, w całości widoczna w RTG, posiadająca elastyczny, przeźroczysty kołnierz
z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz sztywny mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający
założenie bądź wymianę rurki, w zestawie z dwoma kaniulami (jedną zwykłą i jedną fenestracyjną), opaską i szczoteczką do
czyszczenia , sterylna.
Pakiet 2
Poz. 2
Zestaw do kaniulacji żył centralnych, trzyświatłowy. Zestaw powinien zawierać: prowadnicę typu kaniula, stalową igłę
prowadzącą, rozszerzadło naczyniowe, aparat typu VenaGuide, do wprowadzania techniką Seldingera, drut wprowadzający
zakończony „J”, zaciski zamykające światło odprowadzeń cewnika, strzykawkę 5 ml., koreczki Luer-Lock. Zestaw pakowany
w podwójną tackę w celu zwiększenia bezpieczeństwa i możliwości przełożenia zestawu na pole zabiegowe
Poz. 3
Zestaw do kaniulacji żył centralnych, trzyświatłowy. Zestaw powinien zawierać: prowadnicę typu kaniula, stalową igłę
prowadzącą, rozszerzadło naczyniowe, aparat typu VenaGuide, do wprowadzania techniką Seldingera, drut wprowadzający
zakończony „J”, zaciski zamykające światło odprowadzeń cewnika, strzykawkę 5ml., koreczki Luer-Lock. Zestaw pakowany
w podwójną tackę w celu zwiększenia bezpieczeństwa i możliwości przełożenia zestawu na pole zabiegowe
Poz. 4
Zestaw do kaniulacji żył centralnych, trzyświatłowy, wykonany z poliuretanu impregnowane macierzą hydrofilną z powłoką
bakteriobójczą BZC /benzoalkonium chloride/, wprowadzany do światła naczynia metodą Seldingera. Zestaw powinien
zawierać: cewnik, rozszerzadło naczyniowe, strzykawkę niskooporową 5 ml, drut wprowadzający zakończony „J”, aparat
wprowadzający np. typu Vena Guide, zaciski zamykające światło. Zestaw pakowany w podwójną tackę w celu zwiększenia
bezpieczeństwa i możliwości przełożenia zestawu na pole zabiegowe
Poz. 5
Zestaw do kaniulacji żył centralnych, trzyświatłowy, wykonany z poliuretanu impregnowane macierzą hydrofilną z powłoką
bakteriobójczą BZC /benzoalkonium chloride/, wprowadzany do światła naczynia metodą Seldingera. Zestaw powinien
zawierać: cewnik, rozszerzadło naczyniowe, strzykawkę niskooporową 5 ml, drut wprowadzający zakończony „J”, aparat
wprowadzający np. typu Vena Guide, zaciski zamykające światło. Zestaw pakowany w podwójną tackę w celu zwiększenia
bezpieczeństwa i możliwości przełożenia zestawu na pole zabiegowe
Poz. 6
Zestaw do kaniulacji żył centralnych z pięcioświatłowym cewnikiem antybakteryjnym 9,5/20cm. Wykonany z mieszaniny
poliuretanu i srebra, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi
z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kolorowymi klamerkami zaciskowymi, oznaczeniami na delcie
zawierającymi informacje o długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą
umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki; rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika;
prowadnice z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem; igłę wprowadzającą; ruchome skrzydełka mocujące
z dodatkową nakładka unieruchamiającą; strzykawkę; skalpel; koreczki z portami; naklejki identyfikacyjne
Poz. 7
Przetwornik podwójny do pomiaru inwazyjnego ciśnienia ze zintegrowanym systemem płuczącym 3ml/h, przepłukiwania
poprzez użycie skrzydełek, oraz zawór gumowy aktywizujący system płuczący, kranik trójdrożny wyposażony w nie
zdejmowany koreczek umożliwiający kalibrację bez rozszczelniania systemu. Zbiornik wyrównawczy wyposażony
w zagiętą igłę, która zapobiega zapowietrzeniu systemu. Połączenie z kablem interferencyjnym preferowane – pionowe.
Zakres częstotliwości własnej przetwornika >1200 Hz
Poz. 8
Wykonana z poliwęglanu, tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia. Kraniki posiadające trójramienne pokrętło oraz
optyczny identyfikator pozycji otwarty / zamknięty. Wytrzymałość do 4.5 bar.

Poz.9
Wykonana z poliwęglanu, tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia. Kraniki posiadające trójramienne pokrętło oraz
optyczny identyfikator pozycji otwarty / zamknięty. Wytrzymałość do 4.5 bar.
Pakiet 6
Poz. 1
System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw z balonikiem retencyjnym, z niebieską
kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem poziomu
wypełnienia oraz port do irygacji, dodatkowo port do pobierania próbek stolca z zastawką antyzwrotną. W zestawie 3 worki
1000 ml do zbiórki stolca z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane
co 25 ml. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni, biologicznie czysty
Poz. 3
Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej
powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem
rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej
teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni.
Parametry: - chłonność min. 35ml/100cm2, - gramatura podstawowa: 295 g/m2 - wymiary: min. 95-105 x 220-230 cm, rdzeń
chłonny o długości co najmniej 48-54 x 127-133 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu ze
wszystkich stron podkladu - zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60 s, wskaźnik chłonności
min. 2650 %.
Poz.4
Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa
celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy, nieprzemakalny, antyposlizgowy spód zapobiegający przesuwaniu się
produktu po mokrej podłodze. Możliwość repozycjonowania. Pakowana indywidualnie w folię.
Poz. 7
Sterylne, jednorazowe żółte pudełko do liczenia igieł, odporne na przebicia, wyposażone w przyrząd do zdejmowania ostrzy,
przylepny bloczek z pianki oraz magnes, połówki urządzenia można rozdzielać celem użycia w różnych miejscach,
dodatkowo z boku pojemnika bezpieczne zamknięcie-automatyczne zabezpieczenie zatrzaskowe oraz 3 półokrągłe zawiasy
na drugim z boków, na zewnątrz dwie taśmy przylepne do mocowania pudełka, pojemność min. 20 zużytych igieł lub
ostrzy, pakowane pojedynczo w opakowanie typu folia-papier.
Poz.8
Filtr mechaniczny o 100% skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej w środowisku wilgotnym i płynach, walidowany
w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Staphylococcus aureus, Hepatitis C i HIV, z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci,
z wbudowaną hydrofilną warstwą celulozową, przestrzeni martwej 35 ml, oporach przepływu 3,6 cm H 2O przy przepływie
60 l/min, medium filtracyjne z włókien ceramicznych, hydrofobowe, harmonijkowe, waga min. 26 g, filtr ze złączem prostym,
sterylizowany radiacyjnie, z portem kapno z zatyczką na uwięzi, stosowania do 24 godzin.
Poz. 9
Medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 35 ml, opory przepływu 0,7 cm H2O przy przepływie 30 l/min, objętość
oddechowa Vt 120-1000 ml, waga 16 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.
Poz.10
Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z jednomembranowym wkładem wykonanym z celulozy, z portem
tlenowym, z portem do odsysania zabezpieczonym zatyczką na uwięzi, skuteczność nawilżania 28,5 mg H 2O przy Vt 500 ml,
utrata wilgotności 11 mg H2O przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 16 ml, opór przepływu 1,8 cm H20 przy przepływie 60 l/min,
waga min. 8,5 g. Sterylny.
Poz. 12
Łącznik z kolankiem podwójnie obrotowym, dł. min. 15 cm, z dodatkowymi silikonowymi pierścieniami uszczelniającymi od
strony pacjenta i obwodu oddechowego, gładki w środku, zatyczka portu do bronchoskopii o śr. 9,5 mm i portu do odsysania
o śr.4 mm, z uchwytem zatyczki w osi pionowej, złącze 22M/15F od strony pacjenta, złącze 22F od strony maszyny,
jednorazowego użytku, sterylny, bezlateksowy, bez DEHP, bez BPA, opakowanie folia-papier, na opakowaniu jednostkowym
nr serii i data ważności, piktogram z opisami rozmiarów złączy od strony pacjenta i od strony maszyny.
Poz. 14

OBWÓD ODDECHOWY DWURUROWY, KARBOWANY, DLA DOROSŁYCH rozciągliwy - do aparatu do znieczulenia z
dodatkową rozciągliwą rurą i workiem, średnica rur 22 mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,3 0,6 do 1,5 - 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa w zakresie od 0,2 0,5 do 1,4 - 1,7 m, bezlateksowy
worek min.: 2 l, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty,
bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.
Poz. 15
Obwód oddechowy dwururowy karbowany, dla dorosłych, podwójnie obrotowe kolanko - do respiratora, średnica rur 22 mm,
rury długości max. 1,5 m wykonane z PE, łącznik Y z portem kapno odłączalny od rur w celu podłączenia nebulizatora,
kolanko podwójnie obrotowe odłączalne od łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do
7 dni instrukcja producenta dołączonej do każdego opakowania jednostkowego
Poz. 16
Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami,
chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem o średnicy makro i długości 15 cm
z 2 zaciskami, objętość wypełnienia max. 1,6 ml, prędkość przepływu przez zestaw z drenem max. 445 ml/min, dreny
zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym
i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą
materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum zewnętrznie osadzoną na
przeźroczystym plastikowym konektorze (membrana obejmuje w całości górną końcówkę łącznika/konektora). Czas
stosowania do 7 dni lub 100 aktywacji -w zależności co nastąpi pierwsze. Protektor męski umożliwiający podłączenie bez
ryzyka skażenia wkłucia, produkt sterylny, jednorazowego użytku, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności
Poz. 17
Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami,
chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z potrójnym przedłużaczem o średnicy makro i długości 15 cm
z 3 zaciskami , objętość wypełnienia max. 2,25 ml, prędkość przepływu przez zestaw z drenem max. 445 ml/min, dreny
zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym
i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą
materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum zewnętrznie osadzoną na
przeźroczystym plastikowym konektorze (membrana obejmuje w całości górną końcówkę łącznika/konektora). Czas
stosowania do 7 dni lub 100 aktywacji - w zależności co nastąpi pierwsze. Protektor męski umożliwiający podłączenie bez
ryzyka skażenia wkłucia, produkt sterylny, jednorazowego użytku , na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności
Poz. 18
Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem
z poziomą zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni,
7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem diglukonianu chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbkaaplikator z poprzecznym pofałdowaniem. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na
płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako element
komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej (w redukcji VAP).
Po., 19
Zestaw do znieczulenia sterylny.
Skład zestawu:
1 x Serweta z bilaminatu 45 x 75 cm,
1 x Serweta z bilaminatu 40 x 45 cm z przylepnym otworem ø 7cm,
10 x Kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm 8W 17N,
1 x Kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm.
Niebieskie opakowanie jednostkowe – taca ze sztywnego blistra 13-16 x 18-22 cm, zaopatrzone w dwie etykiety
samoprzylepne 4,5-4,7 x 2,3 - 2,5 cm (z narożnym systemem łatwego przeklejania w rękawicach) zawierające numer
katalogowy, nr lot, datę ważności, nazwę producenta.
Poz. 20
Sterylna serweta pod pośladki 89-91 x 117-119 cm z mankietem ułatwiającym aplikacje 19-21 cm wykonana z niebieskiej
folii PE i poliestrowo – wiskozowego, wysokochłonnego wzmocnienia min. 40 x 40 cm w części podpośladkowej.
Zintegrowana z serwetą torba na płyny zaopatrzona w plastyczny sztywnik pozwalający na jej kształtowanie oraz włókninowy
filtr i port do ssaka z zatyczką. Opakowanie jednostkowe podwójne: wewnętrzne włókninowe i zewnętrzne torba foliowa
z portami do sterylizacji zaopatrzona w min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer
katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO.

Poz. 22
Osłona uchwytu lampy operacyjnej, wykonana z twardego plastikowego pierścienia o średnicy zewnętrznej 115 mm i
wewnętrznej od 15 do.48 mm ze schodkowym mocowaniem uchwytu oraz foliowej osłony, rozmiar uniwersalny dla
uchwytów o średnicy maks. 48 mm i długości do 15 cm, jałowa, pakowana podwójnie w worek foliowy i opakowanie
papierowo-foliowe, na opakowaniu min. 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji.
Pakiet 7
Poz.1
Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony - obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego laminatu polietylenu
i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze
minimalnej 70g/m² i współczynniku absorpcyjności min. 600 % (łączna chłonność w obszarze wzmocnionym min. 900%).
Odporność na przeniknie cieczy – min. 200 cm H2O, odporność na wypychanie 180/170kPa
Skład zestawu :
● Osłona na stolik Mayo w formie worka złożona teleskopowo w kolorze czerwonym o minimalnych wymiarach 80-88 x145159,50 cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm wzmocniona włókniną polipropylenową o gramaturze min.
40g/m2– 1 szt.
● Górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 135-165- x 216-264 cm wzmocniona na powierzchni 50-55 x 7582,5 cm – 1 szt.
● Dolna serweta samoprzylepna o minimalnych wym. 175 – 192,5 x 200-220 cm wzmocniona na powierzchni minimum 5055 x75-82,5 cm - 1 szt.
● Boczne serwety samoprzylepne o minimalnych wymiarach 75-82,5 x 90-99 cm wzmocnione na powierzchni minimum 4549,5 x 60-66 cm - 2 szt.
● Taśma samoprzylepna z włókniny typu spunlace o gramaturze min. 150g/m 2 (włóknina+klej) i minimalnych wymiarach 9 9,9 x 50 -55 cm - 1 szt.
● Ręczniki celulozowe 30 -33 x 40-44 cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze min. 65g/m2 – 4 szt.
● Dwukomorowa samoprzylepna kieszeń na narzędzia chirurgiczne o wym. 30 -33 x 40-44 cm, grubość folii min. 0,08 mm –
1 szt,
● Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o minimalnych wymiarach 140 154 x 190 -209 cm z folii
polietylenowej o grubości min. 5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową o gramaturze min. 30g/m2 na minimalnej
powierzchni 75-82,5 x190-209 cm
● Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” zgodnym z normami PN EN 11607 i PN EN 868 posiadającym etykietę
zawierającą nazwę wyrobu w języku polskim, nazwę producenta, numer referencyjny produktu, skład zestawu, numer serii
i datę ważności oraz min. 2 samoprzylepne naklejki transferowe (dwa samoprzylepne elementy) umożliwiające wklejenie do
dokumentacji szpitalnej, zawierające min.: dane podmiotu odpowiedzialnego, numer referencyjny, numer serii i datę
ważności
● Na opakowaniu potwierdzenie, że zestaw nie zawiera lateksu.
● Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.
● Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.
Poz. 2
Jałowy zestaw chirurgiczny do cesarskiego cięcia w pozycji leżącej obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego laminatu
polietylenu i włókniny polipropylenowej o min. gramaturze 62 g/m², odporność materiału na przeniknie cieczy – min. 200 cm
H2 O odporność na wypychanie 180/170kPa
Skład:
● Osłona na stolik Mayo w formie worka w kolorze czerwonym o minimalnych wymiarach 80 -88 x145-159,5 cm, wykonana
z folii PE o minimalnej grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową o gramaturze min. 40g/m2 – 1 szt.
● Serweta główna o minimalnych wymiarach 250-275 x300-330 cm z oknem wypełnionym folią chirurgiczną otoczonym
(360°) torbą do zbiórki płynów o minimalnych wymiarach 80-88 x80-88 cm z dwoma zaworami i kształtownikiem
(kształtownik wykonany z gąbki owinięty szczelnie folią) - 1 szt.
● Owinięcie dla noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m² o wymiarach 90-99 x100-110 cm – 1
szt.
● Taśma samoprzylepna z włókniny typu spunlace o gramaturze min. 150g/m2 (włóknina+klej) i minimalnych wymiarach 99,9 x 50- 55 cm - 1 szt.
● Ręczniki celulozowe o wymiarach 30 -33 x 40-44 cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze min. 65g/m2 – 2 szt.
● Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o minimalnych wymiarach 140-154 x190-209 cm z folii
polietylenowej o grubości min. 5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową o gramaturze min. 30g/m 2 na min. powierzchni
75-82,5 x190-209 cm,
● Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”zgodnym z normami PN EN 11607 i PN EN 868 posiadającym etykietę
zawierającą nazwę wyrobu w języku polskim , nazwę producenta, numer referencyjny produktu, skład zestawu, numer serii
i datę ważności oraz min. 2 samoprzylepne naklejki transferowe (dwa samoprzylepne elementy) umożliwiające wklejenie do
dokumentacji szpitalnej, zawierające min.: nazwę producenta, numer referencyjny, numer serii i datę ważności

● Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu.
● Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.
● Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.
Poz. 3
Jałowy zestaw do operacji ginekologicznych dolnych - obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego laminatu polietylenu
i włókniny polipropylenowej o min. gramaturze 62 g/m², odporność materiału na przeniknie cieczy – min. 200 cm H2O,
odporność na wypychanie 180/170kPa
Skład:
● Serweta główna o minimalnych wymiarach 290-305 x 312-328 cm ze zintegrowanymi nogawicami, w części kroczowej
otwór przylepny 9 x 12 cm, pod otworem worek z sitem i zaworem do odprowadzania płynów - 1 szt.
● Serweta pod pośladki 75 x 90 cm - 1szt.
● Taśma samoprzylepna z włókniny typu spunlace o gramaturze min. 150g/m 2 (włóknina+klej) i minimalnych wymiarach 99,9 x 50 -55 cm - 1 szt.
● Ręczniki celulozowe o wymiarach 30-33 x 40 – 44 cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze min. 65g/m2 – 2 szt.
● Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o minimalnych wymiarach 140-145 x190-209 cm z folii
polietylenowej o grubości min. 5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową o gramaturze min. 30g/m 2 na minimalnej
powierzchni 75 – 82,5 x 190-209 cm,
● Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”zgodnym z normami PN EN 11607 i PN EN 868 posiadającym etykietę
zawierającą nazwę wyrobu w języku polskim , nazwę producenta, numer referencyjny produktu, skład zestawu, numer serii
i datę ważności oraz minimum dwie samoprzylepne naklejki transferowe (dwa samoprzylepne elementy) umożliwiające
wklejenie do dokumentacji szpitalnej, zawierające min.: nazwę producenta, numer referencyjny, numer serii i datę ważności
● Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu.
● Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.
● Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.
Poz. 4
Jałowy zestaw do operacji brzoszno-kroczowych - obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego laminatu polietylenu
i włókniny polipropylenowej o min. gramaturze 62 g/m², wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze minimalnej
70g/m² i współczynniku absorpcyjności min. 600% (łączna chłonność w obszarze wzmocnionym min. 900%)odporność
materiału na przeniknie cieczy – min. 200 cm H2O odporność na wypychanie 180/170kPa
Skład :
● Osłona na stolik Mayo w formie worka w kolorze czerwonym o minimalnych wymiarach 80-88 x145-159,5 cm, wykonana z
folii PE o minimalnej grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową o gramaturze min. 40g/m2 – 1 szt.
● Serweta główna o minimalnych wymiarach 260-286 x 230-253 cm ze zintegrowanymi nogawicami i 3 uchwytami do
mocowania kabli i drenów, w części kroczowej otwór nieprzylepny 9 x 12 cm przykryty klapką, wokół otworu wzmocnienie o
wymiarach 50 x 84 cm, w części brzusznej otwór przylepny 19 x 29 cm wokół otworu wzmocnienie o wymiarach 60 x 120
cm.
● Ręczniki celulozowe o wymiarach 30-33 x 40-44 cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze min. 65g/m2 – 2 szt.
● Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o minimalnych wymiarach 140-154 x190-209 cm z folii
polietylenowej o grubości min. 5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową o gramaturze min. 30g/m 2 na minimalnej
powierzchni 75-82,5 x190-209 cm,
● Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”zgodnym z normami PN EN 11607 i PN EN 868 posiadającym etykietę
zawierającą nazwę wyrobu w języku polskim , nazwę producenta, numer referencyjny produktu, skład zestawu, numer serii
i datę ważności oraz minimum dwie samoprzylepne naklejki transferowe (dwa samoprzylepne elementy) umożliwiające
wklejenie do dokumentacji szpitalnej, zawierające min.: nazwę producenta, numer referencyjny, numer serii i datę ważności
● Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu.
● Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.
● Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.
Pakiet 10
Poz. 1
System do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (TOT System). System jednorazowy.
Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma: szerokość - 1,3 cm, grubość – 0,40 mm, gramatura 62g/m2
Laserowo zgrzewane brzegi taśmy. System 2 jednorazowych igieł , charakteryzujący się ergonomiczym projektem uchwytu
i dwu płaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3,25 mm i 4 mm z tzw. pamiecią powrotną. Nie traumatyczne połączenie
igieł z końcami taśmy. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione, out-in oraz in -out ."
Poz. 2

System do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (TOT System). System jednorazowy.
Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma: szerokość - 1,1 - 1,3 cm, grubość – 0,33 - 0,40 mm,
gramatura - 48- 62g/m2, wytrzymałość na rozciąganie 70N/cm wykonane w technologii quadrical (geometria romboidalna
obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) końce zaopatrzone w podwójne pętelki.
Pakiet 12
Poz. 1
Jednorazowy system do naprawy zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej z jednoczesnym leczeniem wysiłkowego
nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele, składający się z polipropylenowej, monofilamentowej , niewchłanianej
siatki o fabrycznie przygotowanym wykroju. Brzegi taśm i siatki zgrzewane laserowo. Siatka ma cztery punkty mocowania:
dwa przesłonowe ramiona stabilizujące oraz dwa ramiona przez zasłonowe. W części centralnej siatki znajdują się 6 mm
otwory, w ilości 16. System 3 jednorazowych igieł, charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu
i dwupłaszczyznowym wygięciem igieł. Igła przesłonowa o średnicy 3,5 mm oraz 2 półkoliste igły o średnicy 3,25 mm oraz 4
mm. Implantacja następuje z dostępu przesłonowego oraz przez otwory zasłonione.
Poz.2
System leczenia wypadania macicy. Wskazany w zabiegach naprawy wypadnięcia przedniego i szczytowego poprzez
wzmocnienie struktur dna miednicy. Zabieg przeprowadzany jest za pomocą jednego nacięcia pochwy .
System jednorazowy, przeciwobrotowy pozwalający na precyzyjne połączenie pomiędzy implantem a więzadłem krzyżowo
kolcowym, posiadający 6 punktów mocowania o kącie 360 stopni. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna
o bardzo delikatnej strukturze w części centralnej - gramatura 16 g/m2. Łatwy do zidentyfikowania znak
w części centralnej daje możliwość symetrycznego umieszczenia implantu pod szyją pęcherza moczowego. Instrument
pozwalający na bezpieczne i precyzyjne wszczepianie do więzadeł krzyżowo-kolcowych i wewnętrznych mięśni
zasłonowych. System pętli na ramionach mocujących umożliwiający dostosowanie naprężenia przy wsparciu podcewkowym.
Grubość siatki - 0,5 mm wielkość porów - 0,5-1 um
Poz. 3
System wskazany do zastosowania w krzyżowo-kolcowym mocowaniu pochwy w minimalnie inwazyjnej chirurgii pochwy, za
pomocą podejścia przedniego lub tylnego. Zestaw składający się z TAS (Tissue Anchoring System, systemu kotwiczenia
tkanek) -3 kotwy wraz ze szwami , prowadnicy teleskopowej RIG (Retractable Insertion Guide) o średnicy 2,2 mm
przeznaczonej do łączenia kotw oraz implantu wzmacniającego tkankę w miejscu Zestaw zawiera. Implant wzmacniający
tkankę w miejscu zawieszenia wykonany z polipropylenu monofilamentowego oraz 1 igłę

Załącznik nr 3 do SIWZ ZP/15/2018
.........................................
( pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
I PODMIOTACH TRZECICH
(składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy)

Ja (my), niżej podpisany(ni) ..................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz : …………………………………………………………………
......................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

......................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
oświadczam(my), co następuje:

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam/y, że Wykonawca, którego reprezentuję/jemy spełnia warunki udziału w postępowaniu określone
SIWZ.

..............................., dn. ...............................

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku
oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA (należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich):
1. Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych SIWZ, Wykonawca,
którego reprezentuję/jemy polega na zasobach następującego/ych podmiotu/ów (podmiot/ty trzeci/cie):
Lp.
Pełna nazwa/firma i adres oraz KRS/CEiDG
Wskazanie warunku określonego w, którego dotyczy
podmiotu trzeciego
potencjał podmiotu trzeciego
1.
2.
2. Oświadczam, że w stosunku do podmiotu/ów wymienionych pkt 1 nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w
sytuacjach określonych w SIWZ, oraz, że do podmiot/y wymienione pkt 1 spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zasobów, o których mowa w pkt 1.

..............................., dn. ...............................

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku
oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

Załącznik nr 4 do SIWZ ZP/15/2018
...............................................
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
(składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy)

Ja (my), niżej podpisany(ni) ...........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz : …………………………………………………………………
......................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

......................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
oświadczam(my), że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję/jemy nie zachodzą podstawy wykluczenia
z postępowania w sytuacjach określonych w SIWZ.

..............................., dn. .......................

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku
oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

Załącznik nr 5 do SIWZ ZP/15/2018

FORMULARZ OFERTWOWY
Na Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa ......................................................................................................................................
Siedziba ...................................................................................................................................
Adres e-mailowy: ………………………………..@...............................................................
Nr telefonu ................................................... Nr fax: ................................................................
NIP.............................................. REGON...........................................................
KRS: ………………………………………………
Nr konta Bankowego: …………………………………………………………………………..
Dane dotyczące Zamawiającego
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
ul. Mieszka I 7
72-600 Świnoujście
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby
Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o. o., zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla tego
postępowania składam niniejszą ofertę.
1. Oferuję wykonanie dostaw będących przedmiotem niniejszego zamówienia za cenę całkowitą:
PAKIET NR …………….
CENA NETTO

........................ złotych (słownie: ......................................... ............ zł)

VAT……%

........................ złotych (słownie: ......................................... ............ zł)

CENA BRUTTO

........................ złotych (słownie: ......................................... ............ zł)

PAKIET NR …………….
CENA NETTO

........................ złotych (słownie: ......................................... ............ zł)

VAT……%

........................ złotych (słownie: ......................................... ............ zł)

CENA BRUTTO

........................ złotych (słownie: ......................................... ............ zł)

PAKIET NR …………….
CENA NETTO

........................ złotych (słownie: ......................................... ............ zł)

VAT……%

........................ złotych (słownie: ......................................... ............ zł)

CENA BRUTTO

........................ złotych (słownie: ......................................... ............ zł)

Oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczam, że przedmiot niniejszego zamówienia zrealizujemy w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia
31.12.2019 r., dla zadania/ń nr …………………………….
2. Oświadczam, że cena brutto niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
3. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym z wzorem umowy i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
4. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
5. Oświadczam, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej
w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.
6. Oświadczam, że powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych części zamówienia:

Lp.
Firma (nazwa) podwykonawcy
Część (zakres) zamówienia
1.
2.
(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)
7.

Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych, niżej wymienionych
podmiotów (podmioty trzecie):

Lp.

Firma (nazwa) podmiotu trzeciego

Udostępniany potencjał

1.
2.
(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich)

8. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Oświadczam, że na materiały będące przedmiotem postępowania udzielam ….. m-nej gwarancji (min. 8 m-cy).
10. W przypadku wyboru naszej oferty u Zamawiającego nie powstaje/powstanie 1 obowiązek podatkowy (zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług).
11. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …….... stronach.
12. Niniejszym informuję, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach .............. stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie
udostępnione.
13. Oświadczamy, że jesteśmy*:
13.1

Mikroprzedsiębiorstwem: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR;
13.2
Małym przedsiębiorstwem: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR;
13.3
Średnim przedsiębiorstwem: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 milionów EUR.
*właściwe podkreślić

14. Do oferty załączamy następujące dokumenty:
1) ……………………………………………...............................................................
2) ……………………………………………..............................................................
III. Inne informacje Wykonawcy:
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Miejscowość ………………………………… data …...............…………………..
……………….……………………………………….
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku
oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

1

niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 6 do SIWZ ZP/15/2018
UMOWA
dostawy nr SM/……/DF/MJ/2018

zawarta w dniu ................... pomiędzy:
Szpitalem Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu (72-600 Świnoujście), ul.
Mieszka I 7, wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę
Zachodniopomorskiego pod nr 000000018145 oraz do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS: 0000490038 (NIP: 855-158-34-67) o kapitale zakładowym 4 238 100,00 zł.
reprezentowaną przez
Prezesa Zarządu – Dorotę Konkolewską
zwaną dalej „Szpitalem” lub „Zamawiającym”,
a
..................................................................................................
zwanym w treści umowy „Dostawcą”
reprezentowanym przez:
.........................................................................................
Niniejszą umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o., (zwanych dalej przedmiotem
dostawy lub materiałami) na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1986):
1.

2.
3.

4.
5.

1.

2.

3.
4.

§ 1 Przedmiot zamówienia
Dostawca zobowiązuje się dostarczać bezpośrednio do magazynu Działu Farmacji mieszczącego się w Świnoujściu,
przy ul. Mieszka I 7 pok. 0.071 (parter), a Szpital zobowiązuje się do odbioru przedmiotu dostawy szczegółowo
określonego co do asortymentu w specyfikacji zapotrzebowania stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy dotyczącej zadania (- ń) nr ...... oraz w ilościach określonych w zamówieniach szczegółowych.
Dostawca dostarczać będzie przedmiot dostawy w ciągu 72 godzin od złożenia zamówienia, do godziny 1330. Odbiorca
będzie składał zamówienia do godz. 1330 Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę dostawa nastąpi
w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
Ilości wskazane w Załączniku Nr 1 – zostały podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych
potrzeb Szpitala. Ilości zostały podane jedynie by ułatwić sporządzenie i skalkulowanie oferty. W trakcie realizacji
niniejszej umowy Szpital zastrzega sobie prawo do zmiany zamawianych ilości w poszczególnych pozycjach Pakietu,
poprzez ich zwiększenie lub zmniejszenie w ramach danego Pakietu, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie zostanie
przekroczona ogólna wartość danego Pakietu wynikająca z oferty cenowej Dostawcy i stanowiąca wartość umowy dla
danego Pakietu.
Z tytułu zamówienia produktów w mniejszej ilości niż wskazana w załączniku 1, Dostawcy nie przysługuje żądanie
zapłaty wynagrodzenia przewyższającego wynagrodzenie za faktycznie zamówione produkty ani żadna forma
odszkodowania.
Dostawca oświadcza, że przedmiot umowy jest zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami i został
dopuszczony do obrotu oraz może być stosowany dla celów medycznych.
§ 2 Realizacja przedmiotu umowy
Dostawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot dostawy na własny koszt i ryzyko, partiami w ciągu w ciągu 72 godzin
od złożenia szczegółowego zamówienia przez Szpital. Szpital zobowiązuje się składać Dostawcy zamówienie
szczegółowe w formie pisemnej (faksem lub e-mailem) Dostawca potwierdzi odbiór zamówienia faksem lub e-mailem
niezwłocznie po jego otrzymaniu.
Dostawca zapewnia realizację dostaw poszczególnych partii przedmiotu dostawy w oryginalnych opakowaniach oraz
własnym transportem gwarantując należyte zabezpieczenie przedmiotu dostawy przed czynnikami pogodowymi,
uszkodzeniami itp. Transport przedmiotu dostawy będzie odpowiadał wymaganiom przewidzianym w obowiązujących
przepisach i dostosowany będzie do właściwości przedmiotu dostawy.
W przypadku braku przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Dostawcy, Dostawca dostarczy Szpitalowi
produkt równoważny w cenie określonej w niniejszej umowie, po uprzedniej akceptacji Szpitala.
Dostawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot dostawy należytej jakości. Przedmiot dostawy winien posiadać
dokumenty wynikające ze stosownych aktów prawnych, które zostaną okazane Zamawiającemu na każde wezwanie,
w terminie 3 dni od wezwania.

5.
6.

7.

8.

1.

2.
3.

Termin używalności przedmiotu dostawy nie krótszy niż 8 miesięcy od daty dostawy będzie określony na pojedynczych
opakowaniach.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zamówieniem szczegółowym a dokonaną dostawą, Szpital zgłosi ten
fakt Dostawcy w ciągu 7 dni od dnia odbioru przedmiotu dostawy, chyba, że stwierdzenie rozbieżności w tym terminie
będzie niemożliwe lub utrudnione, także ze względu na niekorzystanie z przedmiotu dostawy. Inne zauważone wady
Szpital zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie po ich wykryciu.
Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni od dnia otrzymania przez Dostawcę pisemnego lub wysłanego za
pośrednictwem poczty elektronicznej zawiadomienia o wystąpieniu wad. Brak stanowiska w tym terminie uznaje się za
pozytywne rozpatrzenie reklamacji. W terminie rozpatrzenia reklamacji, Dostawca dostarczy Zamawiającemu produkty
wolne od wad.
Szpital zastrzega sobie prawo do korzystania z czasowych bądź okresowych promocji wprowadzanych przez
producenta lub Dostawcę. Ewentualne obniżki cen nie stanowią zmiany postanowień niniejszej umowy i nie wymagają
zawarcia odrębnego aneksu.
§ 3 Wykonanie zastępcze
Jeżeli Dostawca nie wywiąże się terminowo z dostawy lub nie dostarczy produktów wolnych od wad, Szpitalowi
przysługuje prawo do rezygnacji z dostawy lub części dostawy niedoręczonej w terminie lub wadliwej i dokonania
interwencyjnego zakupu u innego Dostawcy na koszt i ryzyko Dostawcy (koszt transportu, różnica w cenie), bez
odrębnego wzywania.
Dostawca wyraża zgodę na potrącenie należności, o których mowa w ust. 1 z wynagrodzenia Dostawcy.
Wydłużenie terminu realizacji poszczególnych zamówień jednostkowych (dostaw) może nastąpić wyłącznie
w przypadku działania siły wyższej. W takim przypadku Dostawca niezwłocznie pisemnie zawiadomi Szpital
o powyższych okolicznościach przedstawiając dowody potwierdzające zaistnienie powyższych okoliczności oraz
wskaże proponowany termin dostawy. Nowy termin realizacji dostawy zostanie ustalony przez Strony umowy.

§ 4 Wynagrodzenie
1. Za dostawę poszczególnych partii przedmiotu dostawy, Szpital wypłaci Dostawcy wynagrodzenie wyliczone przez
przemnożenie ceny jednostkowej poszczególnych produktów wymienionych w załączniku nr 1 do umowy przez ilość
dostarczonych produktów danego rodzaju wynikających z zamówienia szczegółowego.
2. Strony przewidują, iż łączna wysokość wynagrodzenia za dostawy w okresie, na który została zawarta umowa dla
pakietu (-ów) Nr ….wyniesie:
1) Pakiet Nr ………:
- ………………………… zł netto (słownie:…………./100)
- …………………………. zł VAT (słownie:………………/100)
-…………………………..zł brutto (słownie:…………………………./100)
3. Ceny brutto są cenami ryczałtowymi i zawierają w sobie w szczególności także koszt transportu przedmiotu dostawy do
siedziby Szpitala oraz cło i podatek od towarów i usług.
4. Ostateczną wartość umowy określą zamówienia szczegółowe, składane przez Szpital w trakcie realizacji niniejszej
umowy.
5. Zapłata należności za realizację poszczególnych partii przedmiotu dostawy wynikających z zamówienia szczegółowego
nastąpi przelewem na rachunek Dostawcy wskazany w fakturze po doręczeniu zamówionych produktów, w terminie 30
dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Szpitalowi.
6. W przypadku realizacji kilku umów przez tego samego Dostawcę, pozycje dotyczące niniejszej umowy winny być
fakturowane na oddzielnej fakturze.
7. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest prawidłowo zrealizowany i odebrany przez Szpital bez zastrzeżeń przedmiot
dostawy.
8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Szpitala.
§ 5 Rozwiązanie, odstąpienie od umowy
1. Szpital zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia w przypadku:
a) nieprzedstawienia przez Dostawcę na żądanie Zamawiającego dowodu dopuszczenia produktu medycznego do
obrotu lub innych dokumentów potwierdzających, że produkt medyczny spełnia wymogi określone w przepisach
prawa,
b) niewywiązania się przez Dostawcę z terminów realizacji zamówień,
c) dostarczenia towaru złej jakości, nieodpowiadającej warunkom umowy;
d) nieprzedstawienia dowodu ubezpieczenia, zgodnie z § 7;
e) innego istotnego naruszenia postanowień umowy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Szpital może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3. Szpital może również rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego
na piśmie ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku dokonania zmian organizacyjnych Szpitala
polegających na jego przekształceniu obejmujących likwidację, w tym częściową, podział, połączenie, przejęcie innego
podmiotu leczniczego lub przekształcenie w spółkę prawa handlowego.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 2 i ust. 3 Dostawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze, a Dostawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za zrealizowaną część umowy.
§6
1. Jeżeli Szpital rozwiąże umowę z przyczyn, o których mowa w § 5 ust. 1, Szpitalowi przysługuje prawo dokonania
interwencyjnego zakupu przedmiotu dostawy u innego Dostawcy na koszt i ryzyko Dostawcy (transport, różnica w cenie).
2. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie należności, o których mowa w ust. 1 z wynagrodzenia Dostawcy
§ 7 Dowód ubezpieczenia
1. Dostawca niniejszym oświadcza, ze posiada aktualną (tj. ważną przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy)
umowę ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej na kwotę …… (zgodną ze SIWZ).
2. Dostawca zobowiązuje się do utrzymania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności przez okres trwania niniejszej umowy i w odpowiednim terminie przedstawi dowód
zawarcie umowy ubezpieczenia, wraz z potwierdzeniem zapłaty składki na kolejny okres.
3. W przypadku powzięcia przez Szpital wątpliwości co do prawdziwości zawarcia umowy ubezpieczenia, Szpital jest
uprawniony do żądania od Dostawcy przedłożenia dowodu ubezpieczenia, w tym potwierdzenia Zakładu Ubezpieczeń,
że umowa ubezpieczeniowa została zawarta przez Dostawcę zgodnie ze złożoną kopią dowodu zawarcia
ubezpieczenia. Dostawca złoży dowód w terminie 14 dni od dnia wezwania. Dowód zawarcia umowy ubezpieczenia
zostanie przedłożony na każde żądanie Szpitala, w terminie 3 dni od dnia wezwania.
§ 8 Kary umowne
1. Dostawca zapłaci Szpitalowi karę umowną w przypadku:
1) opóźnienia w realizacji dostawy lub opóźnienia w dostarczeniu towaru wolnego od wad w trybie § 2 ust 7 umowy
w wysokości 0,3% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia, z tym że kara nie może
przekroczyć 10 % wartości brutto opóźnionej dostawy,
2) dostarczenia przedmiotu dostawy niezgodnie z zamówieniem w wysokości 8 % wartości brutto zamówienia, z tym,
ze kara nie może przekroczyć 15 % wartości brutto dostawy,
3) w razie niedostarczenia dostawy - w wysokości 10 % umownej wartości brutto niedostarczonej części dostawy,
4) za rozwiązanie/odstąpienie od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po
stronie Dostawcy – w wysokości 10 % wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 2 pkt. 1)* umowy (*stosownie do
pakietu).
2. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Szpital będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody.
§ 9 Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności.
2. Stosownie do art. 144 ust. 1 ustawy, Szpital dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany dotyczącej:
a. nastąpiła zmian nazwy handlowej oferowanego przedmiotu zamówienia – w zakresie określenia przedmiotu
umowy;
b. nastąpiła zmiany konfekcjonowania dotyczącą pojemności lub ilości sztuk w opakowaniu przy nieprzekroczeniu
ceny ofertowej – w zakresie określenia przedmiotu umowy;
c. wprowadzenia zamienników o takich samych parametrach o ile nie będą droższe niż cena ofertowa – w zakresie
określenia przedmiotu umowy;
d. w przypadku wygaśnięcia pozwolenia na sprzedaż lub wycofanie wyrobu medycznego z produkcji, na inny o tych
samych parametrach i cenie;
e. wprowadzenia tańszego zamiennika o takich samych parametrach i niższej cenie;
f.
dopuszcza się zmianę ceny w przypadku zaproponowania obniżki ceny ofertowej przez Dostawcę;
g. zmiany cen mogą także nastąpić w wyniku zmiany stawki VAT oraz jeżeli przedmiot dostawy zostanie obarczony
obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał w dniu podpisania umowy. Aneks powinien zawierać
uzasadnienie wraz z kalkulacją ceny;
h. nastąpił brak produktów na rynku z przyczyn niezależnych od Dostawcy (np. wycofanie z rynku i zaprzestanie
produkcji) – istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, produktem równoważnym, ale
przy cenie nie wyższej niż określona w umowie chyba, że niemożność sprzedaży po tej samej cenie wynika
z przyczyn niezależnych od Dostawcy, w szczególności, jeżeli ze względu na cenę producenta dostarczenie
produktu po umówionej cenie groziłoby Dostawcy stratą – w takiej sytuacji dopuszcza się możliwość zmiany ceny.

3. Postanowienia ust. 2 nie oznaczają deklaracji zgody Szpitala na dokonanie zmiany umowy w wymienionych
przypadkach, względnie na podjecie rokowań idących w tym kierunku. Zgoda należy tu od swobodnej decyzji Szpitala.
W każdym przypadku Szpital może odmówić zmiany lub podjęcia rokowań bez podania przyczyny, lub nie składać
żadnych oświadczeń w tym względzie z równorzędnym skutkiem jak brak zgody.
§ 10 Termin obowiązywania umowy
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia zawarcia do dnia 31/12/2019 r. lub do dnia wyczerpania łącznej kwoty
wskazanej w Umowie dla danego Pakietu - w zależności od tego, które z w/w zdarzeń wystąpi wcześniej.
§ 11 Inne postanowienia
Osobą uprawnioną do kontaktu ze Szpitalem ze strony Dostawcy jest:……
Osobą uprawnioną do kontaktu z Dostawcą ze strony Szpitala są:…..
W przypadku zmiany adresu siedziby Dostawca winien ten fakt zgłosić niezwłocznie Szpital, a jeżeli tego nie uczyni, to
pisma doręczone pod dotychczasowy adres będą uważane za doręczone prawidłowo.
4. Oświadczenia Szpitala wymagające doręczenia Dostawcy na piśmie są skuteczne, jeżeli zostaną dokonane listem
poleconym na adres siedziby Dostawcy lub wskazany przez niego adres do doręczeń.
5. Doręczenie jest skuteczne również, gdy Dostawca nie poinformował Szpital o zmianie siedziby lub adresu do
doręczeń.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i ustawy - Kodeks cywilny.
7. Spory powstałe na tle umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Szpitala.
8. Dostawca zobowiązuje się nie przelewać na osobę trzecią jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z umowy,
a w szczególności wierzytelności przysługujących mu od Szpitala na podstawie niniejszej umowy bez jego pisemnej
zgody pod rygorem nieważności.
9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Dostawcy i dwa egzemplarze
dla Szpitala.
Wykaz załączników:
1. Wykaz ilościowo- asortymentowo- cenowy przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ, Zadanie (-a) nr ….
2. Oferta Wykonawcy z dnia ……..
3. SIWZ z załącznikami.
1.
2.
3.

SZPITAL

DOSTAWCA

Załącznik nr 7 do SIWZ ZP/15/2018
.............................................................
(pieczęć składającego oświadczenie)

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.”
działając w imieniu ……………………………………………. składam/y wykaz wykonanych dostaw, zgodnie z warunkami
SIWZ:
Przedmiot dostawy

Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

..............................., dn. ...............................

Wartość usług
(brutto)

Podmiot, na rzecz którego dostawę
wykonano

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku
oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

Załącznik nr 8 do SIWZ ZP/15/2018
................................................................
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI/
BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
(w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
......................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

......................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
„Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii

i Intensywnej Terapii dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
”

1)

Oświadczam(y), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) nie przynależy do grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy
złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu.

..............................., dn. ...............................

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku
oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

2)

Oświadczam(y), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) przynależy do tej samej grupy kapitałowej z niżej
wymienionymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu:
Lp.

Nazwa

Adres

1.
2.

..............................., dn. ...............................

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku
oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

Uwaga! Należy wypełnić pkt 1) albo pkt 2)

Załącznik nr 9 do SIWZ ZP/15/2018

OŚWIADCZENIA
Wykonawcy złożone w postępowaniu pn:
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
1.

Oświadczam*, że1:
1.1 oferowane produkty spełniają wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2211 ze zm.) oraz zostały dopuszczone zgodnie z powyższą ustawą do obrotu;
1.2 oferowane produkty nie wymagają spełnienia wymogów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo
Farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2211 ze zm.)
2. Oświadczam, że1:
2.1 oferowane produkty spełniają wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 211 ze zm.) oraz zostały dopuszczone zgodnie z powyższą ustawą do obrotu;
2.2 oferowane produkty nie wymagają spełnienia wymogów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.)
3. Oświadczam, że1:
3.1 oferowane wyroby medyczne posiadają aktualne świadectwo rejestracji lub świadectwo dopuszczenia do
obrotu lub świadectwo jakości lub świadectwo dopuszczenia do stosowania lub pozytywna opinię o wyrobie
medycznym lub deklaracje zgodności CE - zgodnie z ustawą z dnia 20. maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U z 2017 r., poz. 211ze zm.);
3.2 wyroby medyczne nie wymagają posiadania w/w świadectw/dopuszczeni/opinii/deklaracji.
W przypadku, gdy niektóre produkty z danego pakietu wymagają spełnienia określonych warunków a inne nie, należy
wskazać, które produktu jakie warunki spełniają, a które nie wymagają ich spełnienia.

………………………………………….
Podpis osoby (osób) uprawnionych

1

- skreślić niepotrzebne

Załącznik nr 10 do SIWZ ZP/15/2018

Oświadczenie
wymaganego od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu przetargowym pn.:
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO *
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu.*
Miejscowość i data …...............…………………..

………………………………………….
Podpis osoby (osób) uprawnionych



W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

