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SPECYFIK.ĄCJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA DOSTAWĘ MATERIALÓW MEDYCZNYCH ORAZ STOMATOLOGICZNYCH

z^twierdzil
DYREKToR

Crudziądz dnia 14.0I.2022.



wojskowa specja]isryczna Przychodnia Lekarska sP ZoZ w Cfidzjądzu zaprasza do składania ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie podstawowy m b€z prżep rowadzank nego§j acji ( o wańości poniźej równownrtości t,l0 000
Euro ).
Przedmiotem postępowaniajest zamówienie na dost.wę materialów medycznych oraz stom3tologicżnych.

l. NAZWA I ADRES zAMAwIAJĄCf,co

wojskowa specja]isryczna Prrychodnia Lekarska sP zoz w Grudziądzu
ul, Legionów 57,86 - 300 Grudziądz
NlP: 876 - 200 - ll - 72
KRS:0000002l45
adres e-mail: zamowienia@wspl.pl,pl
Adrcs strony lnternetołej:w\rY.wspl.pl.pI
Adre§ trIektroniczn. skrzynki Podlwczcj Zamrwiając€go na plalfornic €PUAP; /WSPLGRUDZ|ADz/§krytkaEsP

znak Postępowania. G/llZP-tl22lJwaga,. * korespondencji kierowanej do Zamawisjącego nal€ży posługiwać się rym

ź. TRYB IrDZIELENIA zAMÓwIENlA

], Postępowanię prowadzone j est zgodnie z ustawą z dnia l ] września 20l9 r. Pra\ło zamówień publicznych
_ z dnia l l września 20 l 9 r. Prawo zamówień publicznych (Dz,U, z 202 1 l.,poz. 1129 z późn.zrn.)

2, Postępowani€ o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybi€ podstawowym bez pfzeprowadzenia
negocjacji na pod§la*ie ań.275 pk I Usiawy z dnia l1 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych z &ia l|
wrz€śnia 20]9 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. ż 202l r.,poz. ll29 z późIl.z]r.\,) zwanej dalej ,,u§tawą Pzp",
ofetty nogą składać wszyscy zajnteresowani wykonawcy, a na§tępni€ zamawiający wybi€ra najkorzystniej§zą ofertę b€z
przeprowadzenia negocjacji,

3. w postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz aklów wykonawczych łydanych na jej podstawie.

W zakrcsie nieuregu]owanym przeż ww, akty pra§ne slosuje się prżepi§y ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 L - Kodeks
c),wilny (Dz. U, z 2020 r, poz, 1740),

4. ogłoszenie i swu udostępnionc zostaną na stroni€ intemetowej zamawiające8o !]ł]!.!Ę_L!.Lpl od dnia publikacji
w Biulelynie Zamówień Publicznych do upb.tĄr tenninu skladania ofen,

3. oPIs PRZEDMIoTU zAMÓwIENlA
l. Przedmiotem zamówieniaj€si sukcesywna dostawa materiałów medycznych oraz stomatologicznych, opis, wymagane
palam€try, określono w załącaiku Nr l do sWZ.
2, Dokładny oPis zamówienia okeśla !3bg!i!!l!!q§]4z.
3, Zanówienie będzie realiżowane w częściach (24 zadania) - zżłącznik nr 1 do swz,

Ka^a z części zafnówięnia okeślona będzie da]ej mian€m ,, zadania ",
zamawiający dopuszcza składanie of€ń cżęściowych na poszczególne zadania.
zadania Ę niepodziehe, sianowią całość. oferta nie spelniająca wynogów określonych pr&z Zanlavriajryego w

- zal(re§ie całości zadania zostanie odrzucola.
zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferl wariantowych
Zamawiający nie przewidLlje przeprowadżenia aukcji elekLroniczrej,
z^mawiają.y nie prże\łiduje odbycia przez WykonawĘ wizji lokalnej i źoźenie ofeńy nie wymaga odbycia przez

]Wykonawcę wizji ]okalnej.
zanawiający żąda wskazania w ofercie części zamó ienia, kiórych wykonanię wykonawca zamierza powierzfć
podwykonawcy i podania prżcż wykonawcę nazw (flrm) podwykonawców, jeżeli są znani na etapie składani. oferry.
zanawiający nie przewiduje zwrotu kosźów udzialu w poslępowaniu.

4. TERMIN l MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

l . zamawiający wymag, aby Zamówienie zostało wykonane
- tł okreśic do lż miesię(y od da§ awdrcia umowy

2,Miejscem wykonania zamówieniajest wojskowr specjali§tyczna Przychodnia L.kar§ka sP zoz w Grudziądzu ul,
Legionów 57,8ó - 300 Grudziądz

3. szcżegółowe warunld realizacji zamówienia zosbły okcślone w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie
zamówienia publicznego - Załącznik nr 3 do sWZ.

)



5. PoDsTAwY wYKLUCzf,,NlA I WARUNKI UDZIAŁU w PosTłPowANIU
l, o udzi€leni€ zamówięnia ubiegać się nrogą wykonawcy. klórży nie podle8ają wyklu€zeniu na podstawie ań, I08 ust, 1

oraz 109 ust. l pkt 4,8,l0 ustawy p4.
2, Z postępowania o udzielenie zamówi€nia \łyklucza się wykonawcę:
l ) będącego osobą fizyca,ą któr€go prawomocnie skazano za pfze§tępstwo:

a) udziafu w zorganizowanej gupie przestępczej a]bo związku rnającym na celu popehienie przestępstwa lub
przeĘpstwa skarbowe8o, o którym moiva w af1. 258 Kodeksu kame8o,

b) handlu ludżmi, o którym mowa w art, i 89a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w ań.228 230a. an.250a Kodeksu kamego lub w art,46lubari.48 ustawy żdnia25 czerwca 2010 r.

o sporcie,
d) finan§owania przestępstwa o charaklerze terrorystycżnym, o kórym mowa w art. 165a Kod€ksu kamego, lub

przeĘpstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przeslępnego po-clodzenia pieniędiry lub ukrywania ich
pochodz€nia, o którym mowa w ał.299 Kodeksu kamego.

e) o charakerz€ terrorystyczn}T, o którym mowa w ań, l 15 § 20 Kodeksu kame8o,Iub mające na cęlupopęłnienie tego
przestQpstwa,

D powierzenia łykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o kórym mowa w an, 9 ust. 2 ustawy z dn;a 15

czerwca 2012 r, o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzożiemcom prżebywającym wbrew przepisom na
teMorium Rżeczypo§poli€j Pol§kie,' (Dz. U- poz. 769),

g) przeciwko obroto\łi 8ospodarczernu, o kóryc]r mowa w art, 296 307 KodekLr karnego, prz€stępstwo oszustła, o
którym mowa w art. 28ó Kodeksu kamego, plżeslępstwo przeciwko wiary8odności dokumenów, o których mowa w
art. 270-277d Kod€ksu karnego, lub prz€stępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w an,9 ust, t i 3 lub an. l0 ustawy zdnia lJ cz€rwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom pru ebywaj ącym wbrew przepisom na t€rytorium Rzecz)po§politej Polski€j
, lub za odpowiedni cąn zóroniony olfieślony w pfżepisach pm\ła obcego;

2)jeżeli urzędującego członkajego organu zarządzającego lub nddzorczego, wspólnika spółki w spółce jawDej lub
pafu€rski€j albo komplementariuszź w spólce komaDdytow€j |ub komandrowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestępst\ło, o którym mowa w pkt l ;

3) wobec któr€go wydano prawomocny wyrok sądu lub ostat€§zną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem
podatków, oPłat lub składek na ubezPieczenie społ€cze lub zdrowotne, chyba żę wykonawca odpowiednio przed
L]pływem telminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed uń,wem terminu
składania ofef. dokonał płahości naleźnych podatków,
opłal lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdTowotn€ wraż z ods€tkami lub grzywnami lub zawarł wiąące
porozurnleniś \ł sprawie lpłary rych naleznosci:

4) wobec któr€8o prawomocnie orzeczono zakazubiegania się o zanówienia publiczne;
5)jeżeli zamawiający noze stwierdzić, na podstawie wiarygodnych prz€słanok, źe łykonawca zawarł z innymi

wykonawcami poroamienie mające na c€lu żakłócenie konkurencji, w szczegóInościjeżeli naleąc do 1ej samej

8fupy kapitałowej w rozumieniu uslawy ż dnia l ó lu&go 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, żłołli
odrębn€ ofeńy, of€ny częściowe lub wnioski o do_pusżczenio do udziału w postępowaniu, chyba że wykżą, że
przygotowali te of€fty lub wnio§ki nie,zależnie od §iebic;

6) jeżeli, w prżypadkach, o których mowa W art. 85 usl, 1 , dosżło do zakłócenia konkurencj i wynikającego z
wcześniejsz€go zaangaźowania lego wykonawcy |ub podmiotu, który nalćł z wykoóawcą do tej samej grupy
kapitałowej w rozumienill ustawy z dnja i6 lutego 2007 r, o oc}ronie konkuTencji i konsumentów, chyba że
spowodowane §,rn zakłócenie konkur€ncji może być wyeliminoł?ne w inny §posób niż przez wyk|uczeni€
wykonawcy z u.tżja]u w postępowaniu o udzielenie żamóWienia

7) w stosunku do którego otwańo likwidację ogłoszono upadłość którego aklywami zarądza likwidator lub sąd, zawarl
układ z wierzycielami , któr€go działalność gospodarcżaje§t zawieszona a]bo anajduje się on \ł innej te8o rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia t€j procedury.

8) który w §ryniku zamierzonego działania lub rżącego Diedbalst\ła wprowadził żamawiaj ącego w błąd przy
przedsta\łianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, sp€łnia warunld udiału w postępowaniu lub krrteria selekcji,
co mogło mieć i§totny Ę?ływ na d€cyzje podejrnowane przez zanawjającego rv Postępowaniu o udzie]eni€
zamówienia, lub który ataił te infonnacje lub niejest w stanie przedsiawić wymagany.h podmiotowych środków

9) klóry w wyniku ]ekkomyślności lub nicdbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd,.o mogło mieó
istotny wpływ na decyzje podejmowane prżez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3, Wykonawaa moźe Zostać w}kluczony przeż Zamawiającego na kżdym etapię poslępowania o udzielenie zamówienia,

6. INFORMACJD O PODM]OTOWYCH t PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
l, Do ofeńy każiy wykonawca musi dĄczyć oświadczenie o którym mowa w ań. l25 ust. l Pzp; w zakresie wskazanyn

w Załączniku nr4 do sWZ o niepodleganiu wykluczeniu.
2. w prą?adktr konsorcjum i polegania na zasobach innych podmioów oświadczenia Potwierdzając€ brak podstarł

wykluczenia oraz §pehianie konloetnęgo Warunku udziału ł postępowaniu składa:
a) każdy ze wspólników konsorcjum - an. l25 ust. 4 Pzp oraz
b) każdypodmiot udostępniający - aft. 125 ust, 5 Pżp,

3. zamawiający nie weryfikuje podsow wykluczenia w odniesieniu do podwykona\łcy-
4. Jeż€li Wykonawca nie złoźył oślviadczenia, o którynr mowfl w pkt. l, podniotowych środków dowodowych oeśli

doryczy) lub są on€ ni€kornpletne lub zawieĄą błędy, zamawlający \łzywa wykonawcę odpowiedlio do ich ztożenia,
poprawienia ]ubuzupęłnienia w w]znaczonym lerminie, chyba ż|
a) oferta wykonawcy podlega odrz]c€niu b€u wz8lędu na ich złoźpnie, uuupełnienie lub poprawienie lub

b |L



b) zachodą prz€słanki uniewa:żnienia postępowania.
5, ofeńy wykonawców, którzy nie zloą lub nie użupetnią oświadczenia o którym mowa w pkt l, podlegają odrzuceniu na

podstawie art,226 ust, i pkt2 lit.,,o" Pzp.
6,DoolertykażdyWykonawcamu§idołączyćpodmiotoweiprz€dniotoweśrodkidowodow€,zgodniezdziałem9),

7. INFoRMACJE o ŚRoDKACH KoMUNIKACJI ELEKTRoNIczNEł PRZY UżYclU KTóRYCH
ZAMAWIAJACY BĘDZltr KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJf, O
WYMAGAMACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁAN|A I
ODBIERANlA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

l, W postępowaniu o udzielenie Zamówienia komunikacja między Zama\łiając}łn a wykonawcami odbywa się przy
ułciu niniPo.talu, który dostępnyjest pod adrcsem: hnps://minipońal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dosiępne8o pod a&eseń:
hĘs://epuap.8ov.p|/wps/portal omz poczty eleklronicaej: zamowienia@wspl,p|.pl

2, Zamawiający yłyna.za następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
MarcinArendt €_m6ilI zamowicniań)wsDl,Dl,Dl
Wojci€ch stellmcher - e_mail: magazynier @wsp],pl.pt

3. wykonawca zźmierzający wźąć udział w postępowaniu o udzielenie zamół,ienia publicae8o, musi po§iadać konto na
ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP rna dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub \łnio§ku" ol,!ż do,,Fonnularza do komunikacji".

4. Wymagania techniczn€ i organizacyjne Wysyłania i odbierania dokumentóy elektronicmych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji prżekazywanych przy ich uży9iu opisane zostały w Regulamfuie koży§tania z
systemu mifiiPońal oraz warunkach kor2ystania z elektronicżnej platformy ustu8 administracji publicznej (ePUAP).

5. Maks}malny rozmiar plików pTzesyłanych za pośrednictwem d€dykowanych fbrmularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku" i,,Formularza do komun:kacji" wynosi l50 MB.

6. Za darę vzrkazAnia oferty, \łniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicmych, oświadczeń |ub elektronicaych
kopii dokumentów lub oświadcz€ń oraz imych infomacjj przyjmur'e się datę ich przekazania na ePUAP,

7. ldentyfikalor postępowania o udżiclenie żamówienia dostępnyjest lv,,Liście wszy§tkich postępowań" naPlatfoimie
nr iniportal,

8, w poslępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zarnawiającyn a Wykomwcami w szczególności
skladanie oświadcz€ń, wniosków (poza złożeniem ofeńy/wniosku o dopuszcz€nie do udziału w Postępowani}),
zź\łiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa sję elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego fórmularza|
,,Fornularż do kornunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelki€j kor€spondencji
związanej z niniejszym po§tępowaniem Zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub nr
po§Ępowania)-

9. Dokunenty elektroniczne, składane są Fzez Wykonawcę za pośrednictw€m ,,Formularza do komunikacji"jako
załącżniki. zamawiający dopuszcza równieź możliwość składania dokumentów elektonicznych zapomocą poczty
el€ktronicznej, na w§kazany powyżej adr€s email Zamawiającego. sposób sporądzenia dokumćntów el€ktronicmych
musi być z8ody z wyma8aniami oh,eślonymi w ro4orżądzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r- w
spa\łie sposobu sporządzania i przekaz}.wania informacji oraz wymagań r€chnicznych dla dokum€nlów elektronicznych
oraz środków kornunikacji e]eklToniczl€j w postępowaniu o udzi€lenie zamówienia publiczrego ILlb konkursi€ (Dz. U, z
2020 poz. 2452) ofaz rczporządzeniu Ministrd Rozwoju, Precy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowycb środków dowodowych oraz innych dokumentów ]ub oświadczeń, jakich moż ądać zamałiający od
wykonawcy (Dz. U, z2020 poz,24l5).

l0, Wykonawca możc żlvrócić się do żatnawiającego o wyjaśni€nie treści sWZ zgodnie ż ań. 284 ustawy Pzp.

8. TBRMIN ZWĄZANIA oFERTĄ
l. Wykonawca jest zwiąZany ofeą od dnia uptywu terlninu składania ofcn do dnia23,02.2022l,
2, Bi€g ierminu związania ofeńą rozpocąlra się Wrsz z upływem ierminu składania ofeń, przy czym pieTwszym dnjem

terminu żwiązania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania oferl.
3. zgodni€ z an. 307 ust. 2 u§tały Pzp w przypadku, gdy wyMr najkorzysrniejszej of€rty nie nastąpi przed up}ywem

teEninu związania ofeńą okeślonego w dokumentach zamówienią zamawiający prżed uŃwem teminu związania
ofeńą zMaca §ięjednokotnie do wykonawców o §yrażenie zgody na prze-dłżenie rcgo terminu o wskazywany pżez
niego okles, ni€ dfuższy niż 30 dni,

4. Jeź€li termin związania ofertą upłyn4ł przęd wyborem najkorżystniej§zej oferty, Zamawiają€y wzywa wykonawcę,
kiórego ofena otrz}mała najwyż5zą ocenę, do tłyraźenią w wyznaczonyrn przez Zańawiającego lermini€, pisśmne.j
7-gody na wybórjego oferty,

5, W przypadku brału zgody, o której mowa w ust,4, Zamawiający zwraca się o wyraż€nie takiej z8ody do kolejnego
wykonawcy, którego ofeńa została najw}żej ocen ioDa, chyba że zachodą plzesłanki do un iewaźn i€nia Postępowania.

6. Przedfuzenie terminu związania ofeną, o kórym nowa w art, 307 ust. 2 ustawy Pzp, wymaga zlożnia przez
wykonawcę pi§enn€go oświadczenja o w)Tźen;u zgody na przedłużenie lerminu związania ofeńą,

9. oPls sPosoBU PRzYGoTowANlA OFERTY

l. Wykonawca moż€ złoźyć tylko jedną ofeńę.
2, Postępowanie prolYadzon€ jest wjęzyku polskim, Dokum€nty spoźądzon€ w języku obcym należy Składać \łraz z

tłumaczeniem na język polski.
]. Dokum§nty składające się na ofertę:



Formulaź asoftymentowo cenowy - zźl. nr l ,
Formularz of€nowy - zał,ff2,
oświadczenje, o któr}m nowa w art, i 25 ust, ] PZP, którego wzór okrcśla załączrik nr 4 do swz; w prł?adku

wspólnego ubiegania się o zamówienie pfzez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu sk]ad^k^żly z

Pe}nomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofe(ę składa pehomocnik; pełnomocn ictwo dla p€łnomocnika do
reprezenlowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zanówienia - dotyczy ofert
składanych przez Wykonawców wspó]nie ubiegających się o udzielenie zamówjenia, Dokumenty potwierdzające
umocowanie do reprezentowania sporądzone wjężyku obcyrD Fzekazuje się wraz z lłumaczeniem najęzyk polski.

4, ofertę naieży sporąduić na załącżonych formularzach (lub w takiej fo.mie), zgodnie ż wymaganiami określon}mi w
swz. of€na, której trcść będzie niezgodna z warunkami zamówienia, ż żastrżeźeni€m ań. 223 ust, 2 pk 3 Pzp, zostanie
odTzucona na podstawie art,226 ust. I pkt 5 P4. Dlatego wszelkie wątpliwości i niejasności dotyczące żapisów SWZ
należy Ę,jaśniać z Zźna\Yiającym przed terminem skladania ofeń w trybie zapy@ń do SwZ,

5, Zgodni€ z an, 63 ust. 2 ustawy Pzp - oiertę (formularz oferly Wnz formularzem opisu przedmiotu zamówienia) oraz
ośtliadczenie, o kiórym mowa w art. l25 ust, l ustawy Pzp, składa s;ę, pod rygorem niewaznoścj w formi€ elektronicznej
oPatrzonej podPis€m krłalifikowanym lub w postaci elektTonicaej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpis€m
o§objslym osoby upoważnionej do r€prezentowania wykonawców zgodnie z form4 repr€zentacji określoną w
dokumenci€ rejestrowym właściwym dla fonny organizacy.jnej lub innym dokumencie, Kwalifikowany podpi§
elektroniczly powinien być wy§ta\Yiony pfżez dostawcę kwalifikowan€j u§fugi zaufanią będącego podmiotem
śWjadczącym usługi c€rtyfikacyin€ - podpis elektronicżny, speh aj ące wymogi bezpieczeństwa okeślone w ustawie z
dnia 5 wrz€śnia 2016r,, o usługach zaufania o.az identyfi}acji elekronjcmej (Dz.U. z2020.11'73') onzprzeslane za
pośrednictw€m środków komunika€ji eleklronicznej Podpis zaufany - uslawa z dnia 17lu-tego 2005 r, o informatyzacji
działalności podmiolów realizujących zadania publiczne (tekstjednolity Dz.U. z 20I9 r, poz. 700, z Pózn,zm.) Podpis
osobisty ustawa z dnia 6 sierpnia 20l0 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.653, zpó^-ul.)

6, ofefia musi być sporądżona wjęzyku pohkim, w formatach danych żgoatnych z katalogiem formatów wskazanych w
zaĘczniku nr2 do Rozporządzenia Rady MiDistrów ż dnia 12 kwieinia 2012 r. w sprawie Krejowych Ram
lnteroperacyjności, minimalnych iTmagan dla rejestrów publicaych i wymiany infbrmacji w postaci elel.fonicmej omz
rninimalnych wymagań dla syslemów teleinformarycznych (Dz. U. z20l7 r., poz.2247), w szł,zezól'ności: pdf, .docx, ,rtf,
.xps, odt i opatrzola kwalifikowanym podpisem elektronicznyrn, podpisem zaufanym lub podPis€m osobistyrn.

7, J€żeli na ofeń9 składa §ię kilka dokumemów, Wykonawca Frowinien slworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie
dokumenty of'erty, podpisane kwalifikow3nym podpis€m eleklronicznym, podpis€m zaufanym lub podpisem osobistym.
Z,amawiający óopvszczAnastępujące formaty plików zawicrających skompresowalre dane: ,rar, ,zip,

8, ofena zostan ie sporżądzona z8oalnie 2 treścią Formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik trr l i do sWZ,
W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego pTzez zamawiając€go wzoru, w tr€ści ofeńy n5l€ł
zamieścić wszystkie infomacje łamagane w Formularzu ofeńowym.

9, wńz ż oferlą (Załącańk l i 2 ) wykonawca składa takż€, sporządżone wjęzyku polskimi
podmiotowe środki dowodowe
l) oświadczenie, o lśórym mowa w afi. l25 us(. l PZP, kórego wzór określa załącztik nr4 do swż; w przypadku

w§póln€go ubiegania się o zarnówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa kaźdy z

2) pcłnomocnictwo upowazniające do złoźen'a oferty. o ile ofertę sklada p€łnomocnik; pełrcmocnictwo dla pełnomocnika
do rePrezentowania w posĘpowaniLl wykooawców W§pólnie ubi€gających §ię o udzieleni€ zamówienia - dotyczy ofert
składanych przez Wykonawców w§pólnie ubiegających sję o udzje]enie zamówi€nia, Dokumenty potwierdzźjące
umocowanie do reprezentowania sporżądzone wjęzyku obcym przekazuje się wTaz u tłumaczeniem najęzyk polski.

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dolyczy),
4) odpis lub infoEnację z Krajowego Rejestru sądowego lub z c€ntralnej Ewidoncji i Infornracji o Dżiałalności

cospodaJczej, sporządzony nie rłczcśniej niż 3 miesiące prżedjej złożcniem, j€żeli ŃĘbne Przepisy wymagają wpisu do
Iejestru lub ewidencji, w ce lu potwierdzenia braklt podstaw wykluczenia na podstawie ań. l 09 ust, l pl1 4 ustawy.

prż€dm iotowe środki dowodowc:
l) Dotyczy zadania nrl3 - dokumenty potwierdzająceJ ż€ zaoferowane szczoteczki spełniają wymagania NFz w

programje ogólnopolskiego Programu Profilaktyki - raka §zyjki macicy, posiadającą odpowiednie ceńyfrkaty oraz
poMiefdzoną badaniami klinicznymi i udokumentowaną skutecmość w badaniach masowych.

]0, Jeż€ljwykonawca ni€ złoży Przedmiotołych środków dowodowych lub złoźone przedmiotowe środki dowodowe będą
niekompletne, zgodnie z art, l 07 usl 2 ustawy pzp Zama\łiający wezwie do ich złożenia lub uzupełni€nia w
wyznaczonym terminie.

1l, Postanowień usi-l0 nie Stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy sfuł po§vi€rdzaniu z8odności z cechami

lub Ętcriami okeślonymi w opisie kyleriów oceny of€rt lub, pomimo zlożenia przedmiotowego środka dowodowego,

ofena podle8a odrzuceniu albo zachodzą prz€słanki unioważnienia posĘowania.
12. Zamawiaj{cy wzywa wykonawcę, któr€go ofeńa zoslała najwyźej oc€niona, do złożenia w wyznaczon)o terminie, nie

kótszyn nż j dni od dnia wezwania, podmioto§}ch środków dowodo*ych, aldualnych na alżien złożenia Podmiotowe

środki dowodowe wymagane od wykonawcy ob€jmują:
a) oświadczenie wykónawiy. w zakresje art. l08 usl. j pkt 5 uśtawy, o braku prąlral€żnoścj do tej samej grupy

kaPitalowćj, w roamieniu ustały z dnia ló lulego 2007 r, o ochronie konkuiencji i konsumentów (Dz, U. z2020 r. poz.
1076), z ilmyń wykonawcą, który Złożył odrębną ofertę, ofeńę częściową lub wniosek o dopu§zcz€nie do udziafu w
postępowaniu, albo oświadczenia o prłna]eżności do tej sarnej gl upy kapitałowe.j łraz Z dokumentami 1ub informacjami
pot*ierdzającymi przygotowanie ofcrty, ofeńy cz9ściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w Postęowaniu

,



potwieldzajęc}łni przygotowanie oferty, ofeńy częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od iiiego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałow€j - wzór ośfiadcz€nia stanowi załącziik Nr
5 do swz
w prł?adku WspóInego ubiegmia się o zarnówienie prz€z wykonawców oświadczenię o prłla]eźności lub bmku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa kaźdy z Wykonawców.

13, Zamawiający nie wzywa do Złożenia podmioto\łych środków dowodowych, jeżeli|
a) moze j€ uzyskać zź pomocą b€zpIatnych i ogólnodostępnych baz daiych, W szczegó]ności rejestńw publicznych w

ro4mieniu usta&y z dnia 17 luĘo 2005 r, o inlomatyzacji działa]ności podmiotów Iealizujących zadania publicae, o
ile wykonawca wskaz ał w oświadczeniu, o ].1ór}łn rnowa w art, l 25 u§t, l ustawy Pzp dane umoźliwiają.e dostęp do łch
§odków;

b) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadcz€ni€, którego tr€ść odpowiada zal(resowi oświadczenia, o którym
mowa w art. l25 ust. 1 ustawy Pzp.

14, Wykonawca nie jesl zobowiążany do złożenia podmiotorłych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeźelj
wykonawca wskaże te śrcdki oraz Potwierdzi ich prawidłowość i akua]rrość.

15. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. l08 ust. l pkt 1,2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli
udowodni zanawiającem!, że spehił łączie na§Ępując€ prz€Slanld:

a) napra\łił lub zobowĘał się do napmwienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeni€m ]ub swoim
nieprawidłowympostępowaniem, wtym poprzezZadośćucłmienie pieniężne

b) lvycz€rpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z prż€stępstw€m, \łykoczeniern lub swoim niąrawidłowym
postępowaniem oT^z §powodowan}łni przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi
organami. !ł §m orgaDami ścigdnid. lub amawiając)łn

c) podjął konłretne środki tecbniczne, organiZcyjne i kaalrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalsłm przestępstwom,
wykocz€nion lubnieprawidłowemupostępowaniq w sz.zegó]ności:

d) zeMał wsz€lki€ powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe posĘpowanie \łykonawcy,
€) zr€organizował person€l,
D !łdroąl5y§rem §pmwo7dawc7ości i konĘoli.
g) utworzył stsuktury aud}tu wewnętrznego do monitolowania przestrzegania przepisów, wewnęfznych regulacji lub

standardów,
h) Wpowadził wewnętrzne regulacje dorycące odpowiea]zjalności i odszkodowan za niepz€strzegani€ prz€pjsów,

weq,nętrznych regulacji ]ub standardów.
16. Zamawiający ocenią czy podjęte pzez wykonawcę czyDności, o których mowa w pkt 15, są wystarczające do

wykazaniajego rzete]ności, uwz8lędliając wagę i szczególne okolicanoścj cżynu wykonawcy, Jeźeli podjęt€ przez
wykonawcę crymości, o kórych mowa w pk i5, nie są wystarczające do wykazaniajego Tzetelności, zamawiający
wyklucza wykonawcę

sposób złoż€nia oferty.
1 . Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularz^ do 

^oże,:'ia" 
?lń,aĄy, łflcoffu)ia ofe.ty ]ub Wniosku"

dostępnego na ePUAP i udostępn;onego równi€ż na niniPortalu. Funtcjonalność do zAsq&owania oteft! przez
Wykonawcę jest dosĘpna dla wykonawcóW na miniPorialu, w szczegółach danego postępowania. W fomularzu ofefiy
wykonawca zobowiązany jest podać adres skzynki €PUAP, na lśórym pro\ładzona będzie korespondencj a z,łliązana z
postępowaniem,

2, sposób złożnia oferty, W t}łn żasżyfrowania oferty opjsany został W,,Instrukcji uż}lko\anika", dostępnej na stroniei
https://miniportal.użp,eov-py.

3. ofelta noże być złoźona tylko do upbĄłu terninu składania ofeń.
4. WykoDawca może przed upb.lvem terminu do składania of€rt wycofać ofeńę za pośr€dnictwem ,,Formularża do

złożenia, Zmiany, wycofalia oferly lub wniosku' dostępnego na ePUAP i udostępnion€go również na miniPortalu.
Sposób \łycofania oferty został opisany w ,,Instrukcji uł,tkownika" dostępDej na miniPortalu.

5. Wykonawca po upływie teminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać żmiany ani wycolać złożonej oierty,
oferta złożona po terminie, żgoalnie z art. 226 u§i. 1 pkt 1 uslawy Pzp zosianie odrzucona,

6. Jeśli wykonawca sklad ajac ofertę \yraz z jej zAlT,T,rkaffj zarnlerza zAsEzEc ńekóre infomacje w nich zawańe,
zgodnie z postanowieniami art. l 8 ust. 3 Pżp, zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert, za§trz€c w
dokun€ntach składanych wTaz z ofeną że nie nogą one być udostępniane oraz wykazać (załączyć do oferty pisenrne
uzasadnienie), iź zastrzeżone hfomacje stanowią tajemnicę Fzedsiębiorstwa, stosownie do poDyższego, jeś]i
Wykonawca nie dopehi ww, obowjązków wynikających z ustawy, Zarnawiający będzie miał podstawę uznanią ż€
zastrżeżenie tajemicy przędsiębio§twajest b€Zskuteczne i w związku z ryn potsal1l-lje daĘ infonnację, jako
niąodlegającą ochfonie i niestanowiącą taj€rnni€y przed§iębiorstwa w rczumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciw€j ko*urencji (Dz. U, z 2020 r. NI 1913 że an.), StosoĘnie do lreści § 4 ust, 1 rozporzędzęnia
Pr€z€sa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 mku w sprawie w spmwie sposobu sporzqdzania i przekazywania
ilformacji oraz wymagań tecbnicznych dla dokurnentów elektronicarych omz środków konunikacji elektronicznej w
poslępowaniu o udzielenie zamówienia publjcznego lub konkuTsie (Dz, U. z 2020 L poz. 2451), zwanyfi d^lą
,Jozporządzeniem ws, środków konunikacji el€ktronicznej"| W prłpadl.u gdy dokurnenty etektroniczne w
postępowaniu iub konłl'Isię, pfzekazywane prTJ lżryciu środkóW komruikacji elektronicznej, zarrierają informacje
stanowiące tajernnicę przedsiębior§twa w rozurnieniu przepisów uslźWy z drlia 16 kwietia 1993 r, o zwalczaiiu
ni€uczciwej konkuencji (Dz,U. z2a0l. poz.I9I3), wykonawcą w celu utrzymania W poufności tych informacji,
prz€kazujeje w wydzielon}T i odpowiednio ozraczonyn pliku,

7.Do olety należy zał4c4ć dokument potwierdzający umocowanie do repr€zentowanią zgoa'ny z wymaganiami
okeślonyniW§6ust,llubust.2lubust.3rozporządzeniaPrezessRadyMinistrówzdnia30$udnia2020rokuw
sprawie sposobu sporząduania i Fzekazywania iiformacji omz Bymagań te€hticaych dla dokumontów €lektronicznych

fu



oraz środkóiY komunikacji elektonicznej w postępowaniu o udzielenie zamówi€nia publicale8o lub konkur§ie (Dz, U. z
2020 poz, 2452), lub pełnomocnictwo, zgodne z Wyfiaganiańi § ? rozporądzeniem wś. środków konunikacji
elektroniczoej, prżepisów ustawy z dnia 23 kwietnia l964 r. - Kod€k§ cywilny (Dz. u. z202o r. poz,l'l40),
poslanowieniami Pzp oraz swz,

8, Zgodni€ z § ó u§t, l rozporządzenia \łs śTodków komunikacj i el€klron icaej I W prł?adku gdy dokumenty
potwi€rdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio ł?konawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o
uaiżi€lenie ZamóWienia publiczrego, podmiofu udosiępniając€go zasoby na żasadach ok€ślonych w ań- l l8 ustawy lub
podwykonawcy nieĘdącego podmioiem udostęPiając)n żasoby na taki€h zasadach, zwan€ dalej "dokumentami
potwi€rdzającymi unocowanie do reprezentow5nia'|, zostały w}stawione przez upowaadone podmioty inne niż
wykonavca, wykonawca wspó]nie ubiegający się o udzielenie zamówi€nią podmiot udostępniający zasoby lub
podwykonawca, z\łane dal€j "upoważnionymi podmiotami", jako dokuńent elektroniczry, przekazuje ten dokument,

9. stosownię do dyspozycji § ó ust, 2 .ozporżądzenia ws. środków komunikacj i e]ektronicarej:
w prżnadku gdy dokumenty potwierdzając€ umoco\łlanie do reprezentowania, zostały §ystawion€ przez upowaźnion€
podfiiotyjako dokument w poslaci papi€.owej, pTzekazuje się cyfrowe odwzorowsnis tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanyn podpisem etektronicżnym, podph§m zaufanym lub podpjsem osobisrym, poświadczające Zgodność
cyfrow€go odwzo.owania z dokumentem w postaci papi€rowej.

]0, Z8odnie Z § 6 Ust. 3 rozporądzenia ws, ś.odków komunikacji elekicniczn€j I PośWiadczenia zgodności cyfrowe8o
odwzorowania z dokumeDtem w postaci papierowej, o kórym mowa w § ó ust, 2, dokonuje w Przpadkui l)
dokumentów potwierdząjących rlmocowoio do reprezentowania - odpowiednio w}konaw€a, wykonawca wspólnie
ubi€gający się o udzi€lenie zamó*ienia, podmiot udo§tępniający zasoby lub podwykonawca, w zakesi€ dokumentów
potwierdżających umocowani€ do rąrezentolvanią które każd€go z nich dotycą; 2) może dokonac równięż notańusz,

] l, Prżez cyfrowe odwzorowanie naieży roz mieć dokum€nt elektoniczny będący kopią elektroniczną tr€ści zapisanej w
poslaci papi€rowej, umożliwiający zapoaanie się z lą tcścią ijej zrożumienie, bez koniecaDści bezpośrednie8o dostępu
do oryginału-

12. W myśl § 7 ust. I roąorżądzenia ws, środków końunikacji eleklronicznej pełromocnictwo przekazuj€ się w postaci
elek§onicznej i opatruje §ię kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Podpiseń zaufanym lub podpisem osobi§tym.

l3. W prłpadku gdy petnomocnictwo, zostały sporządzone jako doklmenl w postaci papierowej j opairzon€
własnoręcalyń podpisem, przekazuje 5ię cyfro\łe odwzorcwanie tego dokumęntu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronjcznym, podpisem żaufanym lub podpisem o§obistym, poświadczającym zgodność cyfiow€go odwzoTowania z
dokumentem lv postaci papierowej,

14, Poświadcżenia zgodności cyFowego odwzorowania z dokumeotem \Y postaci papierowej, o którym mowa w Pkl. l 7,
dokonuje w Fzypadku pełIlomo€n ictwa: I ) mocodawca, lub 2) notariusz,

l5, Zgodnie z § 8 rozporądzenia ws. środków komunikacji elektroniczn€j, w przypadku Przekałwania w postępowaniu
dokumentu elektronicaego w formacie poddającym dane komPresji, opatrż€nie pliku zawierającego skońpresowane
dokumenty, kwalif*owanym podpi§em €|ektronicalym, podpis€m zaufanym lub podpjsern osobi§tym, j€sl
równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumeniów żawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem
€leklronicznyfi , podpisem zaufanym lub podpisem osobi§tym.

16, w przypadku gdy, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowanią msta}y \ł?stawione prżez
upoważnione podmiotyjako dokument e]ektroniczny, przekazuje się uwierzytelniony wydruk \łiżualizacji treści t€o
dokumenlu (§ 9 u§t. 5 rozporżądz€nia łs- środków komunikacii e|ekrro cnej).

17, Uwierz},lclniony wy&uk, o kóryn1 mowa w pkt 20, zawi€ra w szczególności identyfikator dokumentu lub datę
wydruku, a także własnoĘczly podpis odpowiednio wykonawcy, wykonawcy w§póInie Dbiegającego §ię o udżielenie
zamówi€nia, podmiotu udostępniając€go zasoby iub podwykonawcy albo uczestnika konkursu, potwierdzaiący zgodność
\łydruku Z treścią dokun€ntu elekronicznego (§ 9 ust, 6 rozporządzenia w§. ŚrodkóW komun ikacj i eIektronicznej),

18. Zafiawiaiący może ż4ać przedstawienia olYginafu lub notafialnie poświadczonej kopii, \łyhczni€ Medy, gdy złożona
kopia j€st n ieczyt€lna lub budziwąlpliwościco dojej pmwdziwości.

19. Dokumenty elekronicne w postępo\łanirr spełniają łączjie na§tępujące wymaganja: l ) są utrwalone w sposób
umożliwiający ich wi€lokrotne odcz}łanie, zapisanie i powiel€ni€, a także przekazanie przy użycitr środków konunikacji
elel1ronicżnej lub na infonnatycznym nośniku danych;2) u fiożliwiaj4 prezenlację lreściw postaci e]€klTonicznej, w
szczególności przez wyświetlenie tej lreści na monitofze ekranowyrn; 3) unoźliwiają prezentację tT€ści w postaci
papi€rowej, W szczegóIności za pomocą wydruku;4) zawierająd8n€ w układzie ni€pożoslawiającym wąĘliwości co do
treści i kontekstu zapisanych informacji.

l0. TERMrN SKŁADA|uA OFERT
wykonawca składa otartę za pośrednictwem Formularza do złozenią aniany, wycofania of€rty lub wniosku dostępnego na
oPUAP (Eleklronjcaej SlaąTlłi Podawczej) i udostępnionego również na miniPortaiu,
Termin składania ofeńi do dnia: 24.0l .2022r. do godr. l l :00.

ll. TERMIN oTwARcIA oFERT
l. olwarcie of€ń odbędzie się w dniu 2,1.0l.ź022r. o godz 12,00 w siedzibie zamawiającego.
2, Zanawiający nje pzcwiduje publicaEj sesjiotwarcia of€rt.
3. ZalDawiającx najŃa ej przęd otwarciem ofeń, udoslępniana stronie inlernetowej Prowadzone8o postępowania

informację o k\^ocie. jaką z,lmierld prlezna(z}Ć na sfinansowanie żjmó!tienin,
4. Zamawiający, niezwłocaie po otwarciu ojtń, udostępnia na stroni€ intemetowej prowadzonego postępowania

l) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lulr mjejscach prowadzonej dżiałalności 8ospodarczej a]bo
miejsćach zami€szkania wykonarvców, których oferty zosta}y olwańe;

2) cenach ipalametrach technicznych zawańych w ofertach.

+



5, W przĘadku wysląpienia awarii systęmu teleinformarycznego, która spowoduje brakmożliwości otwarcia ofe( w
tcrminie okeśIonyrn przez żamawiającego. otlYarcie of€rt nastąpi ni€Zwłocznie po Usunięciu awarii,

ó. Zamawiający Po in formuj e o zmianie terminu otwarcia ol.rt na stronie intemetowej prowadzonego postępowania,

lź. oPls sPosoBU OBLICZANIA CENY

l, Pod pojęcicm ceny zamawiający rozumie cenę w Tozumieniu ań, 3 ust. 1 pkt I i ust.2 uslawy z dnia 9 maja2014 r, o
infornowaniu o cenach towarów i usług (tj, Dz. U, z 2019 T. poz. ] 78),
2, cena rłinna obejmować wszyslki€ koszty i składniki związane z *ykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakes
prz€dmioiu zarnówienia. w cenie uwżględnia §ię podatek od lowańw i u§fug oraz podalek akcyzowy, jeżli na podstawia
odrębnych prżepisów sprzedaź towaru (usługi) podlega obciąźeniu podatkiem od towańw i usfug lub podatkiern

3, C€na oferly powinna być wrżona w złolyc} polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przęciŃu, z
uwzg]ędnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj , 5 i połyżej w górę, poniżej w dół) .
4, Jeźeli Złożono ofertę, kór€j wybór prowadziłby do powstania u Za.nawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
ustawą z dnia l l marca 2004 r. o podatku od towźrów i usfug (Dż. U, z 2020 r. poz.106 zpó^. zn.) dla celów stosowanis
kł,te.ium ceny, Z€mawiający dolicza do Przed§tawion€j w iej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i uslu& knóry
miałby obowiążek rozliczyć. w of€rcie, o której mowa w ań. 225 u§t. usL 1 usbwy P4, wykonawca ma obowĘ€k:
l) poinformowania za§nwiającego. że wybórjego oferty będzie prowadził do powst9nja u Zamawiającego obowiązku
podatkowego;
2) W§kazżnia nazwy (lodzaju) towafl lub u§]ugi, których dostawa 1ub świadczenic będą pro,\ładziły do powstania
obowiązku podatkow€go;
3) \łskazania wartości towaru lub usfugi objęt€go obowiązkiem podatkowym zamawiając€go, bez kwoty podatku;
4) wsk zanja slawki podatku od towatów i usług która zgodnie z wiedą wykonawcy, będzie miała z!śiosowani€.
5. Jeżeli zaofefowana cena lub kosź, lub ich istotne części skladową wydają się raąco niskie w stosunku do przedmiotu
żamówienia lub budz4 wąĘliwości zamawiającego co do moźliwości wykonania pźiedmiotu zamówienia zgoalnie z
wyrnaga ami określon}mi w dokumentach zamówienia lub wynikając}łni z odrębnych przepisów, zamawiający ąda od
wykonawcy wyjaśnień, W tym złożenia dowodów w zakesie wyliczeda ceny lub kosztu, lub ich istotnych części
składo§ych.
6. W przypadku gdy cena całkowita ofeńy złoźonej w terminiejest niźsza o co najmniej 30% od|
] ) wańości zamówi€nia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej prż€d wszczęciem postępowania
lub średniej ał,tmetycznej cen wszystkich z]ożonych ofert nićPodlegających odrzucaniu na podstawie ań, 22ó Ust. 1 pkt l ,
5 i l 0, zamawiający zwraca się o udżielenie wyjaśnień, o których mowa w ust, 5, chyba źe rozbieaość wynika z
ololicaości oczywisl) ch. kóre nie wyma8aja wyja(nienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należjny podat€k od towarów i usłxg, zaktualizowanej z uwzględnieniem
okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w sżczególności istotnej Zmiany cenryŃowych, zamawiający
może zwrócić §ię o udzielenie wyjaśnień, o których mowaw ust.5.
7, obowiązek łykazania, źe of€rta nje zawiem rażąco njskiej ceny lub kosau spocąrła rLa Wykonałcy,
8. odrzu§eniu, jako olerta z mąco niską cerią lub kosź€m, Podlęga oferta v/ykonawcy, który nie udzielit wyjaśnień w
wyznaczonym terminią lubjeżeli zloźone \4,jaśnienia wmz z dowodami nie uża§adniają raąco niskiej ceny lub koszfu tej
oicrty.
9, Zamawiający informuje, że Die plżewiduje możliwości udżielenia wykonawcy zaliczekna poczel wykonania

l3. oPls KRr T[RIÓw wRAZ Z wAGAMl TYcH KRYTEruó\ł
oferty zostaną ocenionę za pomocą systcmu punktow€go, zgodnie z poniższymi kryleriami:
13.1. of€rty zo§bną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniźszymi kr},teriarni:

Icyteria i sposób oceny ofert.
l, Prży *aborze of€ń zDawiający będżio §ię kierowal następując},rni kr},teriańi i ich znaczeniem|

oc€na cenowa olerty - 60 %

czas realiz5cji dostawy - 40 %

Każda olerta w€dług podarcgo wyżej kryterium, podlega indywidua|nej ocenie pizez wszystkich członków komisji
prżetaĘowej.

2. ocena ofeny.
Cena podana przez ofęr€nla musi być ceną, kóra obowiązywać będzie do dnia podpjsania umowy,
cena !9]@ of€Iowanego zadania
NB cenę ofe6y (n€tto) składają się|
l, cena neno przedmiolu Zarnówienia
2. kosziy dosta\łT (z ubezpieczeniem), itP,

ceDa musi być vyraźona w złotych pol§kich ( PLN ) dla 1 sztuki danej \łjelkości jedno§iki miary, okTeśIonego
opakowanią do dBbhliqj§9 po przecinku,

\1



Ccna b!u!9 oferowanego 7adania
Cena brxfto ofeńy to cena obcjnująca cenę netto i podatek VAT
Cena musi b},ć w) rażona w z}orych polskich ( PL.N ) dla l sztuki danej wielkości j cdDostki miary. okreś lonego

opakowania, do dBóch inieiSc po przeciŃu.

Do obliczenia wartości punktołej cen! Zamawiając] prz},jmuje w!.tość brutto cał€go zadania.

a) kryteriun ceny

t -'TlL"o6oo(:i

c - ilość otrzynanyclt punktów ża kĄ,reriun cena
C min _ najniższa cena spoślód ocenianych ofeń
ci - cela oferty badanej

Nxjkorżysiniejsza of'eńa może zdob}ć n)ax 60 pkt,

b) czas realiz.cji dostłwy - wDisać $ załączniku nr 1

W oit( e nirleż) poda! l za. lc!lizrcjl doslalv} od monrenlu Złożonego zamówienia ( ]uEb9uqD!r4gb),
Liczba punktóu za czas .ealizacji dostavy ofeń} ocenianej będzie §yliczana w.dfug naslępującego w7olu:

_,. I min/ = 

-14U 

wo

T , ilość ofz),nanych punków za dane krytcrium
T n in - najkótszy teini]r realizacj i dostai) spośród oi'eń nie odrzuconych \Y}i]żonych w dniach ]iczonych od

nromentu złożonego 7anrówienia
Ti czas realizacji doslaw} ( w dniach roboczych ) liczonych od momcntu żłożonego zanówienia badanej ofeń}

Naiwiększą iLość puŃiów otrzyna ofcta z najkrótsż)-nr czasem realizacji dostawy od momeniu 7łożonego

U.!3cą

Czas realizaoji dostawy zamówienia musi zawierać się W teminie od 2 do 5 dni roboczych.

3, ocem końcolva ofen_v:

l'r rktacja przyznana ofcnon w poszczcgóIn)ch krylcriach będżic 1iczona z dokładnością do dwóch miejsc po prz€cinku,
7a ofete najkorzystniejszą uznana 7ostanie ofeńa, która u7}ska naj!Y},ź§ża lącaa licżbę pLtnktólv wg wzoru:
P c-T
gdzie:
P łączna liczba punklóW
c punk|'prz}znane $, kryterium cena
T punłta przyznane w kłterium Parametry lechniczne

1.l.wY8ÓR WYKoNAwcY oRAZ ZAwARClE UMowY

1, Za najkorz},StniejSza Zostanie uznana o1ińa. klóra otrżyn]n najw}źSzq łaczną iiczbę punktólv w prłjętych !v
postępo\laniu kr}.erjach, Wsąstkie ob]iczcnia żostaną dokonane ż dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

:, Jezeli nie można łl,brać najkorąslniejsżcj ol'cl1y l uwagj na 10, że zostaly złożone oferty o takiej samej cenie ]ub
kos,cie, zanra\iajacy !v,.yM.a wykonawcó,v, któl7-y 71ożylj le otift}. do żłożenia W temrinie określonym prżez
zanra!ria.jącego ofeń dodatkowych,
3, \ł'ykoDawc}. skladajac) ol'crly dodalko,!c, nic mogą żaol'erolvać cen !!vźs4,ch niz zaollrowane $ ztoźonych ofertach,
4, 7amalviając} wybiera lrajkorzyłniejsza of'eńę w tennnrie z\;ążania olirtą okreś]onym \Y dokumentach zanówjenia,
5. Niezwlocmie po wybolżc ,rajko.zyslnicj9żcj olcrt) Zamawiający inibrnluje ró§,nocześnie Wykonawców, którzy z]ołli

r)§ybor7enajkorzystniejszejofert},podajacnazwea]boimięinażwisko,Siedzibęalbomiejsceżamieśzkania,jeżelijest
miejscem wykon}wani3 działalnoścj rvykolawc.,-, którcgo ofe.Lę wybl.ano, oraż nażw} albo iniona i nażlviska. siedżib]
albo nri€jsca żanrieszkaiia,.jcżcli są mjeńca]nj Wykon)wania dzia]aliości \Yykonawców, którży Zlożylj (JferL!, a lakźc
punktlcję pr7.yznana ofe.iom w kaźdyn kyterium oceny ofct i iaczna punktację,
2) Ę,konawcach, kórych ofety Zosta]l odrzucone
- podając uzasadnicnie fakt}cale i prawne,



6. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w u§l, 5 pkt l, na stronie btemetowej Eowadżonego

7. Zamawiający noże nie ujawniać informa§ji, o kórych mowa w ust. 10,j€żeli ich ujawnienie byłoby sprzeca€ z
ważnym inter€sem publicznym,
8, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamóWienia publiczne8o, Zlwzględnieniem art, 577, w terminie nie kótszym
niz 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejsz€j ofety, j eżeli żawiadomi€nie to zostało przesłan€
przy użyci! środków komurikacji elektronicmej, a]bo l0 dni,j€żeli zostało prz€słane w iltny sposób,
9. Zanłwiający rnożę z^wrzeć umowę w śpmwie zamówienia publicaEgo prżed upbvem terminq o którym mowa w ust.
8,jeżeli w postępowaniu o udzie|enie uamówienia prowadzon),rn w trybie p)alstawowym złożotro tylko jedną oferrę.
10. Jeżeli zostanie łybrana oferta wykonawców wsŃ|nie ubie8ający się o udzielenie zamówienią to przed zrwarci€m
umowy, winni dośtarczyć Zamawiając€mu: l) w przFadku konsorcjum _ umowę założenia konsorcjM, regulującą
współpracę członków konsorcjum w tealizacj i przedmiotowego zamówi€nja,
2) w prz}"adku §półki cywi]nej - umowa spółki cywilnej (w części do§,cząc€j uprawnień wspólników)

15. \ł ZÓR UMo\ł } NA \\ YKoNAN|E ZA\4Ów|E\lA oR ĄZ ZM|AAY UMowY

l. Z wykonatłcą, któr€go oferta zosianie umana przezzAmawiaj4.ąo zĄ ofeftę najkorąstniejszą zostanię podpisana
umowa (3g!r§Z!i}Jl3lŁ§!!z).

Zmawiający ptzcwjduj€ rnożliwość wProwadzeńa aian do treści żawanej umowy w stosulku do treści of€fty na
podstawie, któręj dokonano \łyboru Wykonalvcy z zastrzeżeniem iż Żniany te nie mogą powodować negatywnych
skutków fi nansowych, jakościowych ani organizacyjnych dla zamawiającego.
Zakes przewidywanych istotnych zmian oraz warunki tych zmian|
Zanawiający dopuszcza możliwość dokonania Zniany postanoqień umo\Yy w stosunku do treści ofeńy Wykonawcy w
następujących przpadkach:
l. Zmiana okresu fealizacji umo\ły, zamawiający dopuszcza możIiwość przedlużenia czasu trwania urDowy ok eślony w §
4 w prz)?adku niezealizowania waności umowy - ma.ksymalnie do 3 miesi9cy.
2. Zźnnawiająry przf.wńfie możiwość dokonywania anian ilościo\łych zamawianych do§taw w żrkresie poszczegóhych
pozycji przedmiotu zanówi€nia ( tal. Zamawiający będzie upravTiony do zamawiania niektórych dostaw ł ilościach
większych, aniżeli będzie to wynikało ż przedmiolu umowy, a niektórych dostaw w ilościach mniejszych, aniź€li okeślone
w umowie ) przy zachowaniu ogólnej wartości zamólvi€nia ( ceny ) żastrzeżonej dla wykonawcy w umowi€, która zostanie
żawana \ł tłyniku rozstrzygnięcia niniejgzego postępowania.
3. Wystąpienia okoliczrości, których nie można było Fzewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszącego znamioDa siły
\iyż§zej uprawniające sfony do zmiany umowy w zakr€sie tłynagan}m dojej prawidłowej lealizcji,
4, Wycofania z prodŃcji lub dysEybucji produktów wymienionych w ofefcie Dostawcy zamawiający dopuszcza
wówcżźs dostarcż€nie imego aśor9mentu, o parametrdch nie gor§rych nź minimalne rłymogi postawione w sPecyfikacji
i§totny€h warunków zamówienia - załączniku nr 1 do uno\i}, po uprzednim udokumćntowaniu prz€z Doslałcę braku
możliwości doskrcz§nia (pisemna informacja od Foduc€nta lub dystrybutora
5, Wszystkie Zńjany i uzupełnienia umoły wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważflości w formie aneksu,
podphanego przez obi€ strony.

16. wADruM
Zamawiający nie łfmaga wniesieoia wadium.

l7. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTECO WYKONANIA UMOWY
Zanawiający nię wymaga wniesienia zabezpieczenia nal€żyt€go wykonania umo\ły,

l8. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
ZgodDie z afi, 13 Roąorządzenia Parlam€ntu Europejskiego i Rady (t]E) 201ó1679
z dnia21 kwielnia20l6 r. w spraBie ocbrony osób rlrycznych \\ związk| zvzeMarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodne8o przepblu takich danych oraz uchylenia d}rektyły 95/4ólwE (RoDo) informujemy, że:
l. Administratorem Pani/pana danych osobowychje§l wojskowa specjaiistyczna Prżychodnia Lekanka samodzielny

Publiczny zakład opieki Zdrowotnej
(wsPL sP ZoZ) adTes: ul. LćgionóW 57, 86-300 G rudziądz, 1€l.: 56 64 40 950

2, Dane Inspekora ochTony danych osobołf,ch w wojskowej specjalisiycznej Przychodni Lekarskiej sP Zoz w
crudziądzu , e,mail: iod@wspl,pl.pl, adres: ul, Legionów 57, 86-]00 Grudziądz, tel,| 56 64 40 958

3, Pani/Pana dane osobowe przetwaĘane będą na podśtawie art, ó ust. i Jit. c RoDo w celu związanymzrcalizacją
niniejszej unrowy.

4. odbiorcami pani/pana danych o§obowych będą osoby hb podmioty, któĄan udostępniona zosranie dokumentacja
poslęF,owania w oparciu o art. 8 oraz art- 9ó usl, 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2oo4 r. - Pmwo zamówień pub|icznych
(tj. Dz. U. 20l 8 r, PoZ l 986), dalej ,,ustawa Pzp".

5. Pani/ Pana dane osobowe będą przecho\łyłane przez okres 5latod i]nia zakończenia postępowania o udzieleni€
zamówienia, zgodnie z obowiązującyn JRWA WSPL sP zoz w Grudziądzu,

6. obowiązek podania pzez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotycącychjest wymogiem
ustawowym okeś]on}łn w przępisach ustawy Pzp. związanym z udziałem w postępowaniu o udzielęni9 zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodanja okeś]onych danych wynikają z uslawy Pżp,

7- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą pod€jnrowan€ w sposób zautomat}zowany,
stosownie do art. 22 RoDo.



E. Posiada Pa.n/Pani:
- plawo dostępu do danych osobowych Panj/Pana dorycących na pod§tawie ań. 1 5 RoDo,
_ pfawo do §prostowania PanVPaba danych osobowych* na podstawie ań. l ó RoDo,
- na podstawie an, l8 RoDo pmvo ądania od administratora oganiczenia przetwarzania datrych osobowych z

zastrzeż€niefu pfzpadków, o których mowa w ań. 18 ust. 2 RoDo*f,
. prawo do wnie§ienia skar8i do olganu nadzoIczego tj. Prezesa Urzędu ocluony Danych osobowych,
9. Nje przysługuje Pad/Panu;
_ prawo do usunięcia danych osobowych w związku z aft. l7 ust. 3 til b, d lub e RoDo.
_ pmwo do przenoszenia danych osobo*ych, o którym mowa w art. 20 RoDo,
- pmwo sprzeciwu rłobec przetwarzania danych osobowych, o któr}m mowa w ań, 21 RoDo, gdyż podstawą prawnq

przetwarzania Pani,Ęana danych osobowychjest afi, ó ust, ] lit. c RoDo.

19. POUCZEND OŚRODKACH OCERONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH WYKONAWCY

1. wykonawcy oraz innemu podfiiotowi przyslugują środki ochrony prawn€j opisane w Dziale Ix ustawy PzP, jeżeli ma
lub miał inter€s w uzłskaniu zsmówicnia oraz poniósł lub moż€ ponieśó szkodę w wynil§r naruszenia ptzez
zamawiając€go przepisów usta\ły Prp.

2, Srodki ochmny Pawnej wob€c ogłoszenia wsz!żynającego po§tgpowanie o udzielenie zamówienia omz dokum€ntów
zrmówienia przysfugują równ ież orgao izacjom wPisan}m na li§tę, o której mowa wart.469 pkt 15 uslawy Pzp oraz
RzecŻr)ilos i valych slednicb Przedsiębiorsrw,

3, odwołanie przysługuj€ na:
1) niezgodną z przepisani l§tał? cłnność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzietenie zamówienia, w tym

'- na projekowane postanowi9nie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowanju o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany Da
podstawie ustawy,

4, odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej lzby odwoławczej,
5. odwołujący przekazuje kopię odwo}ania zamawiającemu przed up}ywem terminu do wniesienia odwołania w taki

sposób, aby mógl on zapoznać się zjego treścią przed upt}rł/em tego terminu.
6, Domniemywa się, źe zamawiający mógł zapoznać §ię z beścią odwołania przed upł.łem teminu doj€go wniesienia,
jeźeli przekazanie j ćgo kopji nas!ąpiło prz€d upłr,wem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków kornunjkacji
el€khonicnęj,

7, odwołanie zawieTr:
l ) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedziĘ, numer telefonu omz adres pocźy elektronicaej

odwofującego oraz imię i nazwiskoprzedstawici€la (przedstawicieli);
2) nazwę i si€dzibę zarnawiającego, numertelefonu oraz adres pocżry el€ktronicznel zamswiające8ol
3) nrrmer Powszeclmego E]ektronicznego sy§ternu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NlP odwolującego będącego osobą

fizyczną,jeżelijest on obowjązany do jego posiadania a]bo posiada go nie mając takiego obowiąku;
4) numer w Krajowyn Rejes!:ze sądowym, a w przypadkujego bńku numer w ifutym właściwym rejestrze, ewidencji

lub NtP odwołując€go niebęącego osobą fizycżną kóry nie ma obowiPku wpisu we właściBTm lejestrż! lub
ewidencji,jeżelije§t on obowiązany do jego posiadania;

5) okeśl€ni€ przcdmiotu zamówienia;
ó) wskaz5nie numeru ogłoszenia w prłTadku zamieszcz€nia \ł Biul€łTie Zamówień Publicznych albo publjkacji w
Dzienniku Urzędowym Unii Europej§Liejl
7) wska"rnie cąfurości |ub zaniechania czynności zamawiającego, której zarżuca się niezgodność z prżęisami ustarły;
8) zwięzłe prz€dstawienie żarzutów;
9) żądani€ co do sposobu rozstt,zygnięcia odwołania;
l0) wskażanie okoliczności fa]śycznych i prawnych uzasadniających lvniesieni€ odwołania oraz dowodów na poparcie

prz}toczonych okoticmości ;
l l) podpis odwohljącego albo jego przed§tawiciela lub prz4dslawicieli;
12) wkaz z^lącmików .

8. Do odwołania dołącza się:
]) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w w}maganej wy§okości;
2) dosod prz€słania lopii odĘolania zanawiającemul
3) dokumenr potwi€rdzający umocowalie do reprezentowania odwołującego.

9, odwołanie wnosi się w prżypadku zamóWień, którycb wanośćjest mniejsza niź progi unłne, W terminiei
a) 5 dni od dnia przekazania informacjio czynnoścj zamawiającego slanowiącej podstawę je8o \łniesien ia, j€żeli

informacja została przekazana przy użyciu środków kornunikacji elektronicznęj,
b) l0 dni od dnia przekaznnia informacji o cąruroścj z.ńawiającego stanowiącej podstawę jego łniesieniąjeżeli

informacja została prżek zana w §posób inny nź okślony w lit. a).
l0. odwołanie Wobec treści ogloszcnia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec Eeści

dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biulet}nie Zamówi€ń
Publicznych lub dokumentów zamólYienia ni stronie intemetowej, w prżfpadku zamówień, których wanośćję§t
mniejsz niż progi unijne-

l l. Termioy oblicu się wćdłrg !,r2€Pisów prawa cywi]Dego. Jeżeli koni€c terminu do wykonania czynnoźjci prąpat^ na
sobolę lub dzień ustawowo wolny od pfacy, lermin upływa dnia następDe8o po dniu iub dniach wolnych Ód pracy.

12, Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim, Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku
polskind, ajeżelizostały sporządzone wjęzyku obc}mr, stlona oraz ucze§inik postępowsnia

ltł t



od\łoławcz§go, który się na nie powoIuie, pruedstawia ich tłumaczenie najęzyk polski. w uzasadnionych prżypadkach
izba moź€ żądaó przed§iawienia |łumaczenia dokulnentu na język polski pośWiadczon€go prżez tfumac"u p."ysęgłego,

l3, Pisma W postępowaniu odwoławczym wnosi się w lormie piscmnej albo w formie elektronicznej albo w postaci
€lektronicznej, z błn ż€ odwołanie i przystąpienie do postępotłania odwoławczego, \łrriesione w postaci ;lcktronicznej,
wymagają opatrzenia podpisem żaulanym,

14. pisma w lormie pisemnej naosi się za pośredniclwem operatora pocaowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r, - Prawo pocztowe, osobiści€, za pośrednictwem posłańca, a Pisma w postaci elekronicaFj Wnosi się prł
użyciu śfodków komunikacji elektronicmej.

l 5, zgodnie z an. 5 79 ust. 1 lsta\ły Pzp na oz-€czenie IZby oraz postanowienie Pr€zesa lzby, o któr},ln mowa w art. 5 19
ust, l, sFonom oraż uczestnikom postępowania odwolawcż€8o przysługuje skarga do sądu,

20 lNFoRluAcJE KoŃcowE
l, Zamawiający ni€ przewiduje:
_ zawarcia umowy mmowej,
- składania ofert wariantowych
_ aukcji €leIdonicznej,
- zwrotu kosźów udziału w posrępowaniu.
- prowadzenia Iozliczeń w Na]utach obcych z wykonawcami.
- wymogu lub moźliwoŚci złożenia ofeń w postaci katalo8ów €lektronicznych lub dołączenia katalogów elektsonicznych

do oferry,
- zatrudni€nia osób llapodstawie stosunku pracy, !v okolicznościach, o których nowa w art,95 ustawy PZP;
- możliwości skorzy§tania Z prawa opcji,

2l, zAŁĄCzNlxI
Następuj4ce załączniki stanowią integralną część sWZ:

załącznik nr t - formularz a§oĄn€ntowo _ §§nowy
z^lą.z|ikff2 - formulaz ofertowy
zalą.zniknr3 - wzórumowy
załącznik nr 4 - oświadczenie o niepodieganiu łf,klucz€niu
zalącłik nr 5 - oświadcz€nie w spmwie grupy kapitałowej

Opracowal: s€ketarz komi§ji: ll4, o,1, |orrJ tęo\\{j_ 4."\d/

Zapoznal sięiprzewo.lnic74cy komisjj| 

^u, 

al LaLL \Ą\"""/



załacznik nr l

Formularz a§or.Ęm€ntowo-cenorrY

zadslie nr 1 , Kompr€sy, wata medyczna, bandaź€, opatrunki - 3314r'19,7,33141115-9,33141113-4, 33141110-4

s

Lp, N^zwa prZdmiotu znnó .ni, Ilośćj,m. j€d. VAl
c€najed.
Brutto

l Kompre§y z wlókniny nrin 40g.jałowc 4,warstwowe, 5cnr x 5cn].

a 2szt. bli§tel. Slerylizo§,ane parą wodna

12000

2 Kompresy z włókniny min 40g, jałowe 4-warstwowe, 7,5cm x 7,5cm a
2szt. blist€r st€Nli7ówane Dam wodna

op 600

3 Kompresy z wŁjkDiny lnin,łOg. iałowe 4-warslwowe. 1ocln x locm !
2§^. bl]ster. stcrvlizowane Dara \yodną

40

Kompresy z włókniny milr 40g, jałowe 4-wantwowe, 5cm x 5cm
a -3sź. blisler. stervlizowane Dara wodna

op 3000

a Komprcsy z wlóknin}, milr ,10g.jałow€ 4-warstwo!ve,7,5cm x 7.5cm a -

]§z!. blislcl- stenłi7owanc Dara §,odna

3000

ó Kolnplesy Z wlóknnl} min 40g,jalowc 4$arstwo\\e, locm x l0c,n a-
]]szt. blister. sterylizo§,ane plrra wodną

100

,7 Kornpresy z włókniny rnin 40g, jałowe 4-warstwow€, 5cm x 5cDl

a_5śź. blister śteŃ]i7owane Dam wodna
3000

8 Kompresy z włóla ny min 4og,jałowe 4-warstwowe,7,5cm x7,5€n a -
5szt. blist€r. stervlizowane Dara wodna

op 600

9 Komprcsy ż włókniny min 40& jałowe 4-warstwo\łe, 5cm x 5cm
a -losź. blister. stervliżowane oar& wodna

30

l0 Kompresy z włókniDy min 40g, jałowe 4-warstwow€, 7,5cm x 7,5cm a .

l0sź. blister. stervlizowane Dara wodna
0p 2500

lt Kompresy z włókniny min 3og,jałowe 4-warstwowe, 10cm x 10cm a
l 00sż blister steNli7owane Da]a wodna

10

12 Kompresy gaz. jałowe, 17 nitk, 12 warst, 5cnr/5 cm , a-3 szt
inó,ividualnie pakorvan€ §pu flow-pack, sterylizowane parą wodną

3500

]3 Konpresy gaz. jałow€ l 7 nitk. 12 warst, 7 clr/7cm, a-3 szt
indt,ividualnie pakowanę typu flow-pack, steryliżowane pa]ą wodną

]20

I4 Kompresy gaz. jałowe 1 7 nitk. 12 wał§t. scn 5cm, a-3 sź, blister,
steNlizowane Dara wodna

20

l5 Kompresy _gaz,.iałowe l7 nitk, l2 warsl. 7.5 clLr7.5cm, a-5 szt. blistcr,
ł(fvli7owrne n.ri !vódn.

op 650

l6 Kompresy gaz. ja]owc l7nitk, ]2 walst, l0 cm/]ocm, a-5sż. blister,
sterylizowane Dara wodla

300



Kompresy oczle 2 warstwow€, rozmiar 5cm x ócm z wary baweŁ,ianej
i Wykoju z ga,f l 7 dlkos qj. l brżegarni Zaślepion}mi i nie

strzępiąc},:ni się, pą!9!ą!cJll§a!!§ - jąłowe

opatiunekjałowy z włókien alghianów wapnia 5crd5cm max
10cnl/locltl, a-3
wata celulozowa w zwoj ach a,l 50 g

wata c€lulozowa w arkuszach 40 cnt/60cn, a,5000 g

wata !g!g!rb!g -niękka i delikatna przeznaczona do celów

Wata opatunl(owaba,Weł.-wiskozova_mi9kka i delikatna
przeznaczona do c€lów m€dycznycb, higienicznych i

opaska dziana podtrzynująca, wiskożowa 4nl/locm a-lszt

dziana DodtTzvmuiaca. wiskozowa 4[L/]5cm a-lszt
Bandaź elasryczny, o wysokiej rozciągliwości - rnin.l10% tkany, sklad:

bawehą potiamid, polieuretan, z zapinłą w roaniarze 5m/l5cm,

Bandż elasry§my, o Wysokiej lozciągliwości _ rnń. l 10% tkany, sklad:

bawełna,poliamid, polieuretan, z zapinlq w lozmiarz€ sm/locm,

seMety operacyjne gazow€ niejałowe 1 7 nitkorłe 45 cm x 45 cn tub

bandaź wyściełająćy od wewnątrz
odlew gipsowy, vykonany z wiskozy. zabezpi€cza Skórę przed
\łysuszeniem, przez skorupę gipsową, dzięki czemu żabezpiecza prżed
otarciami. Miękki i puszysty, dzięki czenru dobrz€ doskonale
dopasowuje się do powierzchni skóry pacjenta i opatrunku

usztywniajacego, w lozniaźe locm x 3n al 1§ź.

samopr47lepne l50mm x 250nrn a 5005ź.

Razem

I1 Konrplesy gaż. ialowe l7 nitk, l2 warst, 7.5 cnr7,5cnr- a-l0 szt- 600
blisler
Kompresy gaz, jałowe l7 niik, 12 warst, 10 cn/locrn, a-ioszt, blist€r,

Czas r€alizacji do9lawy od momentu zlożon€go zamówi€ awdniach (od 2 do5dni roboczych)............... (wpisać ilość dni roboczych)

§posób obliczania c€ny - patrz pkt t2 swz

słownie ;

wartość netto:,.,,.,,,.,...,....,....,,...,,..,...,



podpś i pieczęć Wykonawc]

zadanie trr2 - opatrunki przyl€pn€, plastry, j€dnorazowe niechemiczne ańykuły medyczne i hematologicztre, gaza mealycznal opatrunki,wata mealyczna
,bandaże-33141111-1,33141112-8,33141000-0,33141114-2,331411r0-4.3314111r9.33141113-4

Lp. NŁ . pfudmiotu z.mówi€nia Ilośćj.m. j€d.
Brutto

t Elastycżna taśma samoprzylepna hpoal€r8iczna z biaĘ \łłókniny, o
podlożu z mikoporami, zapełTiające pszepuszczalność pary wodnej,
nie hamująca oddychania skóry i rłydzielania potu o Ęltliarach 10 cm
x l0 m a _ lszt._ śoria i data ważno§ci na j€dnyej indywidualnej

s^. 3

2 Elastyczna taśma samopiąlepna hypoater8icau z biał€j włókniny, o
podłożxr z mikropofami, zap€wniające pszepuszcza]ność pary wodnej,
nje hanująca oddychada skóry i wy&ielania potu o \łymiarach 20 cm
x l0 m a - 1szt._seria i data wźnosci na jednej indywidualnei

3

E]astyczna taśma samoprzylepna hrpoaleĘiczna z białej \łłókdny, o
podłoźir z mikoporami, zapewniające pszepuszczalność pary \łodnej,
nie hamująca oddychania skóry i vydzielania potu o rł}.iiarach 1 5 cm
x 10 m a, lsź.-seria i data ważno§ci na jedn€j indyłidualnej

3

4 Elas§,czna taśma samoprzylepna h}poalefgicaE z biĄ włókniny, o
podłozu z mikoporami, zźpełniające pszepuszczalność pary wodnej,
ni€ hanująca oddychania skóry i wydzielania potu o wymiarach 30 cm
x 10 m a _ lszt.-seria i data ważnosci najedtr€j indywidualnej

3

5 ElastycaE taśma samoprż]lepna h}poalergiczna z białej włókniny, o
podłożu z nikoporami, zapeYniając€ pszepuszczalność pary wodnej,
nie hanująca oddychaDia skóry i \łydżielania pofu o \ł}łniarach 5 cm x
10 m a _ lszt.-serił i dsta ważnosci na j€dnej indywidualn€j sztuc€

8

6 Przylepiec na tkaninie z klejen _ powodując}łn, źE pla§ter przylega
ściśl€ do skóry i nie powodujejej podrażńeń o w}miarach 5 mx 12,5
mm a- lsź._seris i daaa ważTosci najedn€j indywidualnej sztuce

50



Przylepiec na tkaninie z k]eiem - który powoduje, że pla§ter

ścśI€ do skóry ni po.ątku i na końcu pla§l ,i się nie
leja, nie powoduje jej podmżnień,klóry moźna z Ł§łością

l50

odcinać,dzieląc go na paski do odpowiedniej długości za pomocą
noźyczek lub ręcżni€, o \t}niarach 5 m x 50 mm a _ lszi,-s€riż i d.ia

na jednej i

iec przezfoczysty, mokropomwaty, z klejem nie powodującym
uczuleń.nie pozostawia.jący śladów kleju na skórze i nie chłoniący
wil8ocio wszechstronnym Zastosowaniu o wynriarach 9,14m x 25mm
1§z1,_seria i data ważnosci na jednyn indywidualnej §żlucc

Plaster włókninowy zopatrunkiem, klejem który r€duluje ryyko
w}stąpienia podrażni€ń,nie.jałowy,o wynialach ]Ocm x 6€m a- ]00szt--

i data waźnosci najednej indywidualn€j sztuc€

Przylepiec h}poaleĘicaly wlókninowy z klejem nie wywołujacym
€ń na skórze i ni€ pozostawiająąm po odklejeDiu śladów o

wymiarach 9,14m x l2,5mm a-lszt.-seria i dgta wżżnoscina jedn€j

Prrylepiec h}poaleĘiczly wlókninoły z kl€j€m nie \ł}rłołujarym
uczuleń na skórze i nie pozoslawia.jącym po odklejeniu śladóĘ o

iarach 9. l 4łr x 25mm a- l §zt._scria i dn tł tvłźnosci n ł i ednei

P[ylepiec na tkaninie Z klej em-powoduj ącym że plaster plzylega
ściślc do skóry i nie powoduje jej podrażnień o wymiarach 5 m x 25
mm a _ 1sź.-seria i data ważności najedn€j indywidualnej sztuce

Przylepiec tkaninowy z opatrunkiem, klejem który,Iedukuje ryZyko
wystąpienia podrażnieĄniejało*y,o wymiarach l0crn x 6cm a, l00sź._
§€ń3 i drta ważnosci na j€dnej indywiduelnej sztuc€

Plaster włókniDow} z opatrunkiem, klejem który redukuic ryzyko
wysląpienia podrżnień,niejałowy o wymiarach l0cln x 6cm a, lszt._

Jałow} opatrun€k samoprzylepny do mocowania i ochrony do kaniul,
wykonany z miękkiej e]asrycznej włókniny, posiadający wycięcie pod
kaniule, przepuszczający powielrze i parę wodną, hypoalergiczny,

iadający zaoką8lone rogi zAbeąileczają.e
zlvijaniem się Włókniny o wymiarach 7cn-8cm/5 cm-ócm a_s0szt.-
§ćria i data łażno§ci na iedn€i indvwidueln€i §źuce
Przylepiec przezroczysty, mokroporowaty, z klej€m nie powoduja.cym

uczuleń,nie pozostawiając śladów kleju na skórze i ni€ cbłoniący
wilgoci o wszechstfonnym zaśtosowaniu o wymiaiach 9,14m x l2,5mm
a-lSa,-§eria i dats waźno§ci ni jednej indywidualn€j sztuce



l1 opatrunek włóhinowyjałowy Z wkładem chłonnym, do ran
pooperacyjnych, z klejem nie powodującyrn podrażnień i J
zostawiając)łn śladów na skórz€, z włókniny mikoporowatej,
umożliwiajacej s\łobodne oddychanie skóryr, łf,losażony w warshvę
konta!.1ową, zabezpieczająca opatruek prz€d prąlvieraniem do rany i
szwów o wymia.ra.h 1 scm x 8cm, a- 50sź,

f

opanmek włókninowyjałowy z wkład€m chłom}łn, do ran
pooperacyjnych, z klejem nie powodującym podrażnień i nie
zostawiając}łn śladów na skórze, z włókniny mikoporowatej,
urnoźliwiajac€j swobodne oddychanie skóry, \łWosazony w wa§twę
kontakto\ł?, zabezpiecżająca opammek przed prąwieraniem do rany i
szwów o Ęmiarach 1 ocm x 6cm, a_ 50sź,

,lvłólminowyjało\ły z wkładem chłonnyrĄ do ran
operacyjn)ch. / klejem nie po\todując}m podraaień i nie

śladów na skóź€, z wlókniny mikroporowatej,
jacej swobodn€ oddycbanie skóry, v}?osźony w war§twę

zabezpieczająca opatrun€k przed prz}wieraniem do rany i
o w}łniarach 25cm x 1ocm, a-50sź.

wlókninowyjalowy z wHadem chłonnyĄ do ran

inych, z klejem nie powodującym podrażnień i iri€
śladów na skórze, z \łłóhiny nikoporowĘ,

umożliwiajacej §wobodn€ oddychanie skóry, wyposażony w warst\łę
kontakto\łą, zabezpieczająca opatrunek przed prłlłi€rani€n do rany i
szlvów o \łymiarach 20§m x 10cm, a_ 50sź.

opahm€k włókninowyjałolły ż Wkładem chłonnym, do ran
jnych. z klejem nie powodującym podTażni€ń i ńe

zostawiającym śiadów na skórże, z włók ny mil§opolo\łarą,
iwiajacej swobodne oddychanie skóry, w}posażony w warstwę

kontalfuwą Zab€zpieczająca opafi]]nek przed Prłlvi€raniem do rany i
szwów o w]imiarach 35cm x 10cm, a_ 50 szt,



l chirurgiczne rypu 1I, uykonane z trzech warstw WłókDiny
lipropylenowej, w tym wewnęlrznej filtracyjnej. zkszl ią

lującą na nos, pozlvalającą dopaso\Yać dokładnie naskę, w cżęści
entralnei z zakładkaln; umoźl]wiaiącymi dopasos,anie do ksutałlu

,Maska mocolvana ża us7ł. ża ponlocą nieuciSkajacYch.

200

elaśtycanych pasków. Wymiary: długość l 7,5cnx §zerokość 9,5cm (+^

I cm), dfugość wkładki modelującej 9 cm (+/- l cm), szerokość
mocujących 1,5 cm (+/. 0,3cm), dfugość pasków mocujących

l?cm (+/, lcm), Maski zgodnc z normą PN-EN ]4683:20l9, chroniące
otoczenie przed zanieczyszcżeniami fiącżn}mi, m, in, zfuszczon),rn
na§kólkiem, włosami, jak również pźedcrynnikami nrfekcyjnymi

Giopicń l]]tracji min. 98% l]FE),Wyrób medyczny, posiadaiący
deklarację zgodnościoraz oznakowanie cE, pakowany w kartonik
pełniacy funkcję dyspensera, Pakowan€ po 50szt. w karlonic.

czas realizlcji dostawy od momenlu złożonĘo zamóv/ienia w dniach (od 2 do 5 dni roboczfch) .._.,.-........ (vpisać ilośc dni roboczych)

spo§Ób obliczania ceny - patn pkt l2 swz

seaony z gazy jalowe 4 warstwowe 2m x 2cm a ]szt.

Setony z 8aryjałowe 4 wa§twowe 2m x lcm a lszt.
s€tony z gaży nieiałowe 4waNtwowe 2m x lcm W opakowaniu

Scrony ż g,tł iałowe 4war§twowo 2m x 2cm ryp opak, t}lister a'

Podkład higieniczny miękkiz wkładem chlonnym z pulpy €clulozowej
oraz z€wnęlracj folii izolrc)jnej. która ma właści!,ościpoślizgolve o

ianch 90cm x ó(km lub 70cm x óOcm, a lsż
wałeczłi stomatologiczne dla dziecio śr€dnicy min. 8mm_|omq
u?konane z wy§okochłonnej ligniny,przenaczone do odsączania k]-wi

Waleczki stomatologiczne o średnicy min,] lmm-l2mm długie,
\rykonan€ z wysokochłonn€j ligniny,przeznaczone do odsączania krwi

opaska gipsowa szybkowiąąca 3m x locm, do wszelkiego rodzaju
unieruchomień korekcji aiek§aalceń, cżas wiązania do 6minul a-l sź.

opaska 8ipsowa szybkowiażąca 3m x l5cm, do wszelkiego rodzaju
unieruchomień korekcii Zniekształceli, czas wiązania do 6minut a_lszi.

opaska gipsowa szybkowiąąca 4m x l scm , do Wsżelkiego rodżaiu
unieruchomień korekcji zniekształceń, czas wiązania do óminut a_lsź,



słownie :
watość netto:,.,...,............,..,....,,,..,,..,

wańość va| .,.....,,.,,..,,,.,,,,...,,,....,,..,,
watość brutto:,,,..,..-.,.,.............,,... ..

zadanie nr 3 _ Kompre§y -33141119 -7

podpis i pieczęć wykonawcy

podpi§ i pieczęó Wykonawcy

Czas Tealizacji dostawy od momentu złożonego zamówienia w dniach (od 2 do 5 dni roboczych) ..,.,....,..,.. (wpisać ilość dni roboczych)
§po§ób obli€zania c€ny_ patrz pkt 12 swz

słownie :
wartoŚć ncfto:,,,,.,,,,,,..,,..,,.,,, .,,,,,.,,,.,

łańość Vat:,,,,,,,,,,,,,,,..,,,..,,.,,,,.,,,,.,,,

Wartość brutto: .,,,,,,,,,..,,,.-.,.,,,,,..,,,,,.,

zadłtrie nl4 - Kompreśy, opatrunki _ 33141119-7,33141110-4

Lp. Nażwa prredmiotu z.mówienia
Jed.

Ilośćj.m.

yd
Brutto

l Kompr€sy z włóIminy min 40g, niejałowe 4_warstwo\łe, 5cm x scm a _

100sź. w ooakowaniu DaDierowlm
30

2 Kompresy z włókniny min 40g, niejałow€ 4_wa]§twowe, 7,5cm x
7.5cm a -1005ż w oDakowaniu DaDierowvm

250

3 Kompresy z włók iny rnin 40g, niejałowe 4-wai§twow€, loclD x 10cn
a _] 00sż. w ookowaniu Danićrowm

op 500

Razcm

Lp. Nazwa Prredmiotu 29nówienit
Jed.

rlośćj.n. jcd.
Brutto

] KomDresv qaz. niei. 13 nitk. 8 Warst. 5 cm/scm. a-100 sż 50
2 Komoresv gaz. niei. 13 nitk. 8 warst.7.5 cm /7.5 cma-100 sż l00
3 Kompresy qaz.niei, t3nitk. 8 rvant 1ocnl/locm. a 100szt, 400

)



usta lróikąina włókninowa nieirlowa a,l sż.
usla tróikąha baw€lnisnr ni€iałowa a-l §ź.

azakoPnowana bawełnianajałowa l m'a-tsź.l3_ńtkowa,

Gaza opatrunkowa skl. nięjat 90crl/l00m 17- oitkowąj€dno
iDdYwidualne oDakowani
Caza k9peńowana bawe]niana nieiałosa ]m" ]3 nilkowaa-lszt.
Gaza kopeńołana ba*9lniana niciałowa ]m']7 nitkowa a_lszt.

Razem

§

. l3nit. 8warsl, locllvlOcm a-l00sź.

czas realiżncji doslawy od nromcntu złożonego zamówienia w dniach (od 2 do 5 dni robocąch) ,,,,....,,,,,,. (Wpisać jlość dni roboczy€h)
spo§Ób obliczsnia ceny - patrz pkt 12 silz

słownie:
wartość nettoi ..,,,,.,,,,,.,.,,.,.,..,,.,,,,,,..,,,
waność vat .,,,,,..,,..,,,........-...,,,..,,,,,,
waność brultoj,..,,,.,,...,......,,.,,.,.,,,,.,,.

podpis i pieczęć Wykonawcy

zadani€ nr 5 - wyroby ońopedyczne, poj€nniki nr tworzywa odpldową prpier cz€4}rrly lub tektura, poj€nniki n. ,nocą laborrtoryinc *yroby 3zklsne, różne urżądz€nił i
prudulty m€dyczną iednorarrwe niechemiczne arłkuly medyczn€ i hemrtologicznc, 3k lp€le i noź€ chiruĘicrn€, urzadzttrił medycztr€, ,kcć§olie cewnikowe, urzqdzenia i

33l4l0fil0,331,11,1l I_łt 33l4l2dG4,33l94t00-7, 33?loofiH)l l952000&7, 331,1l20G2, 33t9000G8

Lp. Nrzwa Prxdniotu zanówi€nił llośćj.m. jed.

L Szyna do palców 420mm x 20mnr. a lszt, 50
2 Szyna Zimmera4óOmm x l3mm _ l8mm. a lszt, 20

Sżyna Zimmera 230mm x 20mm. a']szt, 20
Sryna Zinnrera 230mm x l5mm,a']szt. szl, 20

5 Jednorażow} kartonowy pojenrnik na odpady medyczne_4litr} a' isa. l00

6 ]0
,7

50

8 2.

9
l0



ik na odpady medyczne 1,5 - 2litry. Wykonany z
,lzy\!a §ztucznego odpomcgo na przcbicic. koloru cz oncgo,

cn1nik w kszla}cie llalca o wysokości ok. 22cm i ślednlcy pl7y
okrywi€ ok, 1 l cm. okągła naszdzana polrywa pojemnika z otworem

Mzutow)m o śrcdnicy ok, 6cm z wycięciami umożliwiając},rni

oddzielenie igły od strżykawki, otw& wrzutoły z 2-§topniow}łn
§}§temem zamykania-dziennego i osxatecaego UnienożIiwiając€8o
powtóme otwarcie. Etykieta pojenrnika zawierająca znak,,biohażard'
oraz pola do opisu: data i godzina rozpoczęcia użł,tkowania, data

akończenia uąłkowania oraz mĘsce pochoduenia i fodzaj odpadów

ot\łarcie. Erykietapojemnika zawi€ĘjącaZlak,,biohazard"

Poiemnik na odpady nedyczn€ 0!5 - o!8litrB Wykonany z tworzywa
sztucznego odpomego na Przebicie, koloru cz€rwonego. Pojemik w
ksźałcie walca o wysokości ok.llcm i średnicy pzy polrywie
ok,l1cm, okągła naszdzana poĘva pojemnika z o.wor€m
wrzuto\łym o średnicy ok. 6cnr z wycięciami unrożliwiając}łni
oddzielenie igły od strzykawki, otwór wrzutowy z 2-stopniowym
syst€mem zamykania - dziemego i ostatecanego rmiemożliwiającego

oraz pola do opisu: data i goa]zina rozpoczęcia !ź}tkowania, data

zakończenia uż}łkowania oraz miejsc€ pochodzenia i rodzaj odpadó\ł i

ą



Poj€mnik na do igieł o,2litra. wykonany z tworzywa sztuczn€go
odpomego na przebicie w kolorze czenł,onym ze wzglęc p

kornpaktowe wymiary: średnicy:7cm i wysokości: l2cln szczegółnie
nadający się do siosowania p.zez Dicleqniarki środowiskowejako
osobisty pojemnik noszony W iorbach zabjego\łych, Posiadaja.cy
er8onomiczny ksaałt Urnożliwiający wygodne trłmani€ pojemnika w
dłoni i jego obslugę. Pokrjeka pojemnika, nowoczesny system
,amykania chwilowego i ostatecznego. wygodna i prosia w obsfudże
klapka po otwarciu daje dostęP do otwolu wrżutowego, otwór
pojemnika powinien być wyposażony !v Wygodny zaczep
umoźliw;ający rozdzielenie igły od strzykawki bez konieczności
dotykania igły ręką. Zabezpiecza to urytkownika przed niez\łykle
gror,yn ryąkiem zakfucia. Po odhaczeniu igłyjednyn ruchem
ręki,możliwość zamknięcia poj€mniką ż do kolejn€8o uzycia,
możlilvoŚć bezpi€czn€go tran§pońu w torbie pielęgniarki,Zamknjęcje
do napelni€nia poprz€z odgięcie końcowej częciklapki, ku gól"ć co

bczłowro1ne 7_amknięcie pojemnika, zanrknięcic to

iestjednocześnie plonbą śwadcącą o ostatecayn zułciu pojemnika
i koniecz,oścj je8o utylizacji. Pojennik oaakowany jest w crytelną
etykietę z wymag ymi polami do opisu oraz obrażkową instrukcją
obsługi, ułatwia.jąc4 obsługę.

Pojennik na odpgdy n€dyczne 3,5 - slitrów Wykonany z tlvorzywa
sżtucmego odpomego na pźebicie, koloru czenłonego . Poj€mnik w
kzta}cie walca o \ł}§okości ok.28c i średnicy przy pokr}Ąvie

ok.l2cn, okągła na§adzana poĘwa po.jemnika z otwor€m
wrzuto§ym o ślednicy ok,6cm zwycięciami umoźliwiającymi
oddzielenie igły od sttą/kawki. otwór wrzutowy z 2-stopniowym
syślemem zarnykania , dziennego i o§latecanego rrniemożliwiające8o
poMóme otł"łcie, Etykieta pojemnika zawierająca znak ,,biohazard'
oraz pola do opisui data i godżina rozpoczęcia ułtkowania, data
zakończenia ułtkowania oraz miej§€e pochodzenia irodzaj odpadów i
znak identyfikujący osoby zamykającej a' lszt,

Worek do dobowej zbiórki mocz! o pojemności 2lity irlowy, dren

Szkie]ka mikro§kopo\e nałirwkotve 24mm r 50mn, a l00szi.
( lop, ]00sź. - żalYi€fajac€ ] 00sztuk szkiełek zabczpi€czonych prz€d
§kl€jeni€m się wszyskich rażem i przed §tłuczenicm )
szkiełka mikoskopowe podstawowe cięie na j€dnym końcu matowe _



§

]3 Sżpatułka laryngologicznajednorażowego uą,tku. iałowa, pakowana
pojed),nL7o W papier w papier \\ ldki spocób źeb! jedl) lchem
wyjąć szpatułkę z opakowania papierowego (opakowanie pojedyncz€
mu§i mieć ni€jscą na obydwu końcłch na oderwanie papieru i
wf,jęcia szpatułki jednyn ruchen ) a, 100§ź.

350

)

l1 Wziernik ginekologicay jednorazow€go użrłku_qqyhlĄ,pu cusco,
kórego rozwarcie wzi€rnika regulowan€je§t pĘeż blokadę tar,
qtwarcie - zankli9licj Bóllblotu w prawo i Dół obrotu w l€wo_na

2200

śIqĘ ( nie na zatrza§k) - rozniar..M" i ..s" .' lszt.
l5 Jednorażowy wklad do miski spluwacżki Unitu stomatologicaego w

celu usunięcia odpadów po zabiegu , z fizeliny (okągle)" a_50sź.
150

l6 Lance§r do testów punko\łych alergologicntych, wykonane z
aluminium. ste.,,lne. dlusości lmm. a,200szt,

op 30

1,7 Pasta ściema , cryszcząca do skóry (uź}vana do zakładania el€lćrod
holt€ra i Drób ,Wvsiłkowch) a-lóOs

40

l8 Prł,Iząd do przetaczania ptynów infuzyjnych łp Is (bez Ęznika i bez
ig]y) bez zawańości lat€ksu, wolny od plas§,fikatorów ftalowych
DEHP, nazwa producenta Ąa plTrrądzie, pakowany folia papier, a_

]20

19 Kranik tróidrcżny ialowy. a-lszt. l0
20 osłoŃa medyczna na głowicę USG, endowaginainą (!l9!§§cĘ!Ł

b€z środka nawilżaiaceso ) a-lsż,
l600

21 Ki€li§zki do lekówjednorazowego u4ł(u o pojenmości 25nl - 30m|, ll0

22 wasy do l]enotempii prz€zroczyste wykonane z Pcw a- l sź, sń.
23 Medy€ale majtki do kolonoskopiijednorazowego użrłku, ( z

delikatnej wlókniny, nie uwieraiqce pacjenta) rozniar xL, xxl'j a_

450

2,4 Us§ik do e[doskopii b€z paska a lsź. l20
25 Ze] pĘg!9&ąsy-§lka d9jKG-ąź5Ę 40

26 Zel do UsG a- 2509 -!§Zbgryry!_pzp!§Z§Ząby$!9!Łi9t!iŁ
drażniacv skórv i nie Dowoduiacy u§zkodzeń głowicy, skutecay
środek plzeDoszący ultradźwięki; produkowany na bazie wody i nie
tok§ycznych aldehydó\ któr€ ni€ wchodżą w negał,\łne reał(cje z
materiałami, z których prodŃowane §ą sprzęty medycae- j§lbq
ind\^tviwuahe oDakowanie a' 250q

op- 300



27 Że! do Uso a 250mlwbutelce z apljkatorem \łykorzysł,wany w
badaniach ultrasonoglaficznych. Wykorżłstuje możliwo lepszego
wykorzyslania ultrdzwięków i o(a}maniedokładniejsrych łyników
badń, Bez formaldehydów i dzięki temu jego specyf]ca]a struktura
pożwala latwo przesuwać głowicę, cz},iliąc badanie łatwiejsż},rn.
Zgodny z częstotliwością drgań we wszystkich ąaratach
UlEa_sonograficaych. Źel o gęstej konsys(ęncji, zap€wniający dobĘ
prTlczepność i konfort badanja, nie plamiący, ni€ iłusty, uie
jonizu.jacy i nie utleniający się, Żpl,yl9!.9!Z!_gi9D!9§ts!4-i9§t
hipoalergicaly, rożpuszczalny w wodzie, bezwonny i łatwy do
usunięcia, uź},te kon§eManty powirmy być nietoksycznę i zgodnę z
óbowirżviacvm Drawem

op, ]00

}

2,] Kapcie.jednorazowe8o uźyiku z fizeliny białej a tpara 300

29 Pojenmik ż Ps na wycinki chirurgicme ż Zg!Ę§3!4J!ry!!|4B4r_!Ą
onmk€ ńóiPmn^(.i I §ml

l000

30 Pojemnik z PS na wycinki chirurgiczt€ z zgkrecana DrzvkrYwka na
, nk€ Ńićmnofui 30ml

s2!. 500

31 Pojennik z PS na w}cinki chirurgiczle z !gL!9r3!t!lz}!ryLŁ !ą
sumke Doiemności l00ml

40

32 Pojemnik z PS na w}cinki chnurgicae z ZS!Ę§9!3JJZY!łE!9_JŁ
onmk. miemnó(ei ,)onml

Sa. l0

Rrżem

czas realiżacji dostau/y od mornentu ztożonego zamówięnia w dniach (od 2 do 5 dni roboczych) ,.,..,-,....... (wpiśać ilość dni roboczych)

§po§Ób obliczania ceny, patrz pkt 12 swz

słowtri€ :

wartość netlo:,-,,...,.,,,,..,,,..,.,...,,,,.,,...,
watość vat: ..,,,.,,..,,,..,.........,,...,.,..,,,
wartość bnrno:.-.....,,,..-,-....-..,,,...,,...._

podpis i piecżęć wykonawcy

Zadanic nr 6 - strzyka\łki, kaniule _ 33l4l3l0_6,33l4l220-8

Lp, NaNa prkdmiotu 4mówienia
J€d, llośćj.n. jed.

Brutto



strzykawka cewnikowa I00ml, ze stożkową końcówką ściętą
usyluolvaną centralnie, z dwiema końcówkami luer do o )nalnego

z crytelną, czarną sk-alą nominalną i 8umowa b|okadą tłoka,
nietoksyczIe niepirogenna, jałową sterylizowana tlenkiem ety|enu,

linder i rłok vykonan€ z polipropyleni] a' l szt. ( np. do płUkanir
ucha w poradni Iaryngologicznej)

slrzykawka z tworrywa sztuczneso do tuberkuliny pojemności
l m l j ednorazow€go uźytku do TBC z igłą. logo producenta na

Wce, A' l20szt,
strąkawka jednorazowe8o uąrku 2-częśćiową jałową nietoksyczna,

z polipropylęnpolietylen, steryliżowana tlenkiem etylenu
luer, strzykawki mają posiadać oring przed \łf,padnięciem

tłoka, maią nie zawierać lateksu i PcV, logo producenta na str7.ykawc€,
mają posiadać cżarną cżytełĘ i nieznywalną skalę, długość skalina
cylindrże odpowiadająca pojemności nominalnej strżykawki.

mności2ml a' l0osut.
strzykawka jednorazowego uąaku 2-częściową jałową nietoksycalą
wykonana z polipropylenpolieĄrlen, sterylizowana tlenkiern etylenu
końcówka luer,strzykawkj mają posiadać oring prżed w}padnięciem
tłoka, mają nie zawiersć laleksu i PCV. 1ogo producenta na strzykawc€,
mają posiadać czamą cz}t€lną i nieanFvalną skalę, długość skalina
cylindĘe odpowiadająca poj€mności nominaln€j strł,kawki,

i€mności 5ml a' l00szt.
jednorazowego uź},tku 2-częściową jało\łą nietokycalą

wykonana z poljpropyIenpolielylen. Sterylizowana t]enkiem erylenu
końcówka luer,slrzykawki mają posiadać oring prżed Y,]?adnięciem
lłoka, mają Die zawierać lateksu i PcV, logo producenia na §trżykawce.
mają posiadać czamą cą4elną iniezm},\łainą skalę, długość skali na

lindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki.
jemności loml !' looszt

strzykawka jednom?owe8o uĄłku 2tzęściowa, jałową nietoksyczna,
wykonara z polipropylenpoli€tylen, sterylizowana tlenkiem etylenu
końcówka luer,strzyka\łki mają posiadać orin8 przed Wypadnięciem
tłoka, mająnie żawi€rać laieksu i PCV, Iogo producenĘ na strzykswce,
mają posiadać czamą cz},l€lną i niezm},lvalną skalę. dfugość §kali na
cylindrze odpowiadajqca Pojenmonri nomina|nej strzykawki,
pojemności 20ml al 80szł.

=>



1 Kaniula 1}pu bezpiecznego Ze ską,dełkami, z poten inietcyjn}m do
podawania bolusóĘ z §amodolDykaln},rn korecżkiem §4 Jtk
( nie w}magając}.m dociśnięcia do pehego zaDrlaięcia ) ,§ykonana z
biozgodnego PU, beż lateksu, bez PCV, kontrastująca !t,promieniach
RTc (ó-i,topionych pa§ków kontrasxujących), o wysokirn
współcątmiku penetra€ji (ostrości), z zastawĘ antyzwrotną
zapobiegającą w]Tb,ivowi klłi podczas wkfucia, igła ka uli
zaopatrzona w sp€cjalny automatyczny zatrzask zabezĘiecdąsy plzśd
pr4padkoĘm zakłuciem person€lu, zabezpieczenie W postaci
plastikowej osłonld o gładkich kawędziach }ł}posażonej W
konstrukcję poma8aj ącą wyeliminować prąladki nieprzewidzianej
ekspozycji na krew po }ycofaniu igł w postaci ci€nkich ru€k (
kapilary), pozbawiona jakicblrolwioek ostrych elementów
wchoalzacych w skład mechani-anu żabezpieczając€8o kaniulę omz
foliowy malkiet zabeapieczający przed ryą,kiem zachlapania na cełej
dfu8osci igły, \łidoczna data wazności na opakowaniujednostko\łyn -
stery]na, st€rylizowana inną merodą niż Eo, opakowanie ł?u blister Z
papierem klasy ł,vek, w rouniaEe 0,8_0,9rnm x 25mm, przepb'\vie"4l -

42mvmin- G22 (!q!9I!]i9Ł!9§Li9g9}g:!§ąt

80

,)

8 Kaniula §pu bezpiecznego ze skzydełkami, z portem iniekcyjnym do
podawania bolusów, z samodomykahym koreczkiem §?u clik
(nie w}magając}łn dociśnięcia do pehego zamknięcia ),wykonana z
biożgodnego PU, bez lat€ksu, bez Pcv, konaastują4a w
promieniach RTG (6_Mopionych pasków konb]astujących), o wysokim
wspołcąmiku p€netracji (osfrości), z zastawĘ anryZwrotną

zapobiegającą wyp\Ąvo\łi lawi podczas wHucia, igła kaniuli
zaopatrzona w specjalny auroflaryca\y zatmsk Abeąięczająśy przed
przypadko,tł}łn zakuciem person€lu, zabezpieczćniewposta€i
plaslilowej oslonłi o gIadłich krawęd7iach Ęposażonej s
konstrŃcj ę pomagającą wyeliminować plłladki nieprzewidzianej
ekspozycji na krew po Wycofaniu igły W postaci ci€nkich rurek (

kapilary), pozbawiona jakichlrolwio€k ostrych elemenów
wchodzacych w §kład mechanianu zabezpieczając€8o kaniulę oraz
folio\ły manld€t zabeapi€ czaiący przgd ryrykjem zachĘania na c€łej

długosci igły, rvidocma data wajności na opakowaniu jednostkoiryrn -
sterylna, sterylizorFana inną metodą Dź Eo, opakowanie typu blister z
papielem kla§y t ,vą w roznia]ze 1,0-1,llnm x 32_33nm, przep\Ąłie
67-69mynin- G20 &oloru różowogo) al l§zt

100

ć



rypu bezpiecaego ze skzydełkani, z potenr ini€kcyjn}łn do szt,

odawania bolusów. z sanrodomykaln)nr korccZkienr lyl lik
Die !i} magaj ac},m dociśnięcia do pehrego zamknięcia ) ,§}konana z

PU, bez lateksu, bez PCV, kontrastująca w promieniach
RTG (6,\łłopionych pasków kontrastujących), o wysokim
współcąĄlnill penehacji (ostrości), z zastawĘanryzwTolną
zapobiegającą wyptIvolłi k.1łi podcżas wkhcia, igła kaniuli
Zopatrzona w §pecja|ny autofialyczn! zŃlzask zńeąieczający przEd
prą?adkoqłn zakuciem per§onelu, zabezpieczenie w posta.i
pla\iikowej osIonkio gładkich kawed7iach Wypo.ażooęj $
konsft tkcję pomagaj ącą wyeliminować przwadki nieFzew jdzianej

ekspoą,cji na kew po wycofaniil igly w postaci cieŃich rurek (
kapilary), pozbawiona jakic}łolwioek ostrych elemenlów
wchodzacych w skład me.hanin lzĄb.zĘieczającego kaniulę oraz
foliowy mankiet zabeapie czająry przEd ryrylnein zachlapania na cełej
długosci igŁ widoczna data ważności na opałowaniujedm§tkowym -
sterylna, stelylizowana inną metodą niż Eo, opakowanie łpu blister z
papierem kla§y tyvek, w rozmiaJze 1,2-1,3nunx45mm, przepł},wie-l
1o3ml/min" G18 (!q!9lgui9!9!śga}3!1§aL

CZas rcalizacii doslarv} od momcntu z]ożoncgo Zanlólvienia \ł dniach (od 2 do 5 dni roboc4ch) ,,,.,,,...,.,., (wpiSać ikńć dni roboc,ych)

§po§ób obliczania ccny, patrz pkt l2 swz

Słownie i

zadąni€ nr 7 - cewniki - 33141200-2

podpi§ i pieczęć Wykonawcy

Lp, Nazw! prżedmiotu zaDówieni. Ilośćj.m, j.d.
Brutto

] Cewnjk ryp Folcya CH l4 stsrylizoBany ladiacy.jnie. opakowanie
tvpu lblia tblia a lszt,

]0



cewnik §p Foleya cH ló - sterylizowany radiacyjnie, opakowanie

Ccslrik lyp Foleya CIl l8 - stcl],lizowlny radiac},inie, opakowanie

CewTlik typ Foleya CH 20 - st€ryiizowany radiacyjnie, opakowanie

C€wnik typ Foleya CH 22 - stelylizowany radiacyjnie, opakowanie
fblia - lblia a' ]szt,

i do odsysania górnych dróg oddechowych ścięry pod Ę€m
, zmatowanapowierzchnia, półprzeaoczystykonetJo:, j€den

bocay, jednorazowego uą,tk! Ń€ryjny, wykonany z PcW,
długość min 400 m mfi óOOmm, pakowaoy pojed}Łczo folia papier

cełliki do odsysania gómych dróg oddecho\łych ścięty pod kątem
prostym , zrnatowana powierzclnia , jeden o§vór bo§zly,
j€dnorazowego uż},tl1l, stery|ny, łykonany z PCW, dh€ość min
400nrm lnax óOolnm, pakowany pojed}nczo folia papier §" cH 10 a'

cełliki do odsysania gómych dróg oddechowych ścięry pod kątem
prostym, znato ana powierzchnia , 

j ed€n otwór boczny,
jednorażowe8o uzltku , sterylny, wykonany z PcW, długość min
400nrn ma\ óOOmm , pakowany pojedynczo folia papi€r §,p CH 8 a

cewniki do odsysanja gómych dJóg oddechoiYch ścięł pod kąt€m

Znatowana powi€rzchnia, j eden otwór boczly,
jcdno.azowego użfrku. Stcrylny. w}konany ż I'cW. długość miil
400lntn max 600rrun, pakowany pojedynczo folia papier §p CH 6 a

Cewnik Tiemana CH l 2 Z końcem zagię§fi zakończon}m oliwką
i40cmalsż.

Cewnik Tiemana CH t4 z końc€m Zagięrym zakończonyn oliwĘ
i40cmalSż(,

ceMrik Tiemana cH l 6 z końcen zagięłm zakończonym oliwką

Tiemala cH 18 z końcem zagięt}m zakończon}łn oliwĘ

cewrik Tiemana cH 20 z końc€m zagię§m zakończonym oliwĘ
i 40 §ma 1 szt.

Cewnik Nelaton CH 12

ce\Ęnik Nelaton cH 14

Czas reslizacji dostawy od non€ntu złożonego zanówienia w dniach (od 2 do 5 dni roboczych) ............... (wpi§ać ilość dni roboczych)



sposób obliczania ceny _ patrż pkt 12 §wz ]

słownie :
wartość netto: ...._,......._..,.,..,.,,...,,,,..,..

waność vat.._..,....._-..,.................,_...

podpis i pieczęć W},konawcy

Zada ienr 8- skalpele i n oże chi rU rgiczne, przyrządy do anestezji i resusc}tacji, różne urządzcnia iprodUkty mćdyczn€-33l4r1l1-1,33l90000-8

|,p. N!fl! prz.dmiotu żrmówi.tri. Jd.
Mi.ry Ilośći.n.

N

j.d. Cem jed.

l ostrza \ł},mienne do ska]pelj ze slali węglowej, sterylne,
jednoBzowego uźylku, rozmiar i nazwa producenta wygrawerowana
na ostrzu. rozmiar nrlo _ a] l00ś7f

2 ostrza wymienne do skalpeli ze slali węglowej_ st€rylne,
j€dnomzowego uż}tku, rozmiar i nazwa producenta wygrawerowana
na ostfŻr| rozniar nrl l _ a' l00sż.

l0

ostrza ł}mienne do skalp€li zę §tali węglowej, sterylne ,
jednora"o*ego uż},lku, rozmiar i nazwa produc€nta wygrawerowana
na o§trzu. roz-niar nrl5 _ al ] 00śź

4 ostr7ź wr-mienne do skalpeli ze staliwęglowej, Sterylne,
jcdnorazowego uż}tku,.oznial i nazwa producenla wy8rawerowana
na ostrzu. rozmiar nr 20 - al l0oszt.

op ]

5 ostrza wymienne do §kalpeli z€ stali węglowej, st€rylne,
jednorazowego Uż}tku. rozmiar i nazwa producenta \łygrawerowana
na ostrzu. rożmiar nr 22 - a! l00śź

3

ó ostrża wymienne do skalpeli ze stali węglowej, st€rylne ,
jednorazow€go uą,tku, rozniar i nazwa poduc€nta ły8mwerowarra
na ostrzu. rozniar nr 23 _ al l 00śź

op

,7 oslrza w}anienne do skalpe]i że staliwęglowej, steryIne,
jednorazowego ułtku, rozmiar i nazwa producenta wygrawerowana
na ostrzu. rozmia. nr 24 _.' 100§ż

3



§

Rurka intubacyjna sterylna wykonana z medycarego Pcv, z
3tem niskociśnieniowym, ze znaczlikiem głęboko/ )nxubacji w
ijednego grubego ringu wokolcalego ob$odu rurkl. mini]rlum 2

oznaczenia roanjału na korpusie rurki i dodatkowo na Ęcaiku 15run,
gładkie atraumatyczne kawędzie, 1inia RTG na caĘ długości rurki,
skalowanajednosE,orDie co lcm, z otwor€m Murphy, ni€bi€ski batonik

w rozmiarze nr.l ,0 a" lszt.
Rx]ka inxubacyjna sterylna wykonana z medyczr€go Pcv, z

nisko€ifuieniowym, ze znacmikiem głębokości inxubacji w
jednego grub€go ringu rvokół całego obwodu rurki, minimum 2

oaEczenia roZliaru na korp§ie rurki i dodatko\ło na Ę.zniku 15mrn,
gładkie atraunatyczn€ kawędzie, linia RTG na caĘ długości rurki,
skalowana jednostronnie co lcm, z otwo.em Murphy, niebie§ki balonik

w romiarze nr 4.5 a- tsź-

oznaczenia rcanianr na korpusie rurki i dodatkowo na łą§z ku 1 5rnm,
gładkie atraumałcne kawędzie, linia RTG na caĘ długości nrrki,
skalowanajednostronnie co lcln, z otwolem Mt]Ęhy, niebieski balonik

RWka intubacyjna sterylna wykonana z medycznego Pcv, z
njskociśni€niow]łn, ze aacz kiem głębokości intubacji w

ijednego grubego ring! Wokół całego obwodu rlrrki, minjmum 2

\ł Iozniarze nr 5.0 a- 1szt.

v ro7miarże n. 5.5 a- lsź-

RU]ka intubacyjna sterylną wykonana z medyczlego PcV, z
maŃi€tem niskociśni€nioilm, ze znacanikiem głębokości intubacji w
posta.i jedn€go grubego ńngu wokół całego obwodu rujki, minimum 2
o"naczenia roaniarLr na korpusie rurki i dodatkowo na łącmiku 1 smm,
gładki€ atraumarycae kmwędżie, linia RTG na całej dfugości rurki,
skalowanajednostronnie co lcm, z otworen MuĘhy, niebieski balonik

kontrolnv w rozn;arze nr 8,0 a-lsż,

Rurka iniubacyjna steryIna wykonana z medycmego pcv, z
nranłiet€mniskociśnieniow)Ąn, ze anacznikiem głębokości intubacji w
postaci jednego grubego ringu wokoł cał€go obwodu rurki, minimum 2
oznaczenia rozniaru na koryusie rurki i dodatkowo na łącaiku l5nm,
gładkie atraumatycane laawędzie, linia RTc na caĘ długości rurki,
skalowanajealno§tronnie co lcm, z otworem Muphy, niebi€ski balonik

furka intubacy.jna st€ry]na \łTkonana z medycal€go Pcv, z
mankietem ni§kociśnieniowymż ze znacznikiem glębokości intubacji w
postacij€dnego 8rubego ringu wokół całego obwodu rurki, minimul2
oalaczenia foaniaru na koĘusie rurki i dodatkowo na łączdku l5rnm,
gładkie atraumatycale Ioawędzie, linia RTG na caĘ długości nrki,
skalowanajednostroDnie co lcm, z otwor€m Murphy, niebie§ki ba]onik

=

8 5

)

9 5

]0 S^. 5

ll 5

12 5

13 5

L^-f^I-- _l r^-iąrżF nr 7 n,-ieź



Rurka ustno,gardłowa Guedel z kolorystycżnym oznaczeniem
rozmian! umożliwia ods}§anie, Przez wpro*adzenie ce! Ia do
odsysania, pakowana w w€t§ji slerylnej pojed}nczo w opakowźnie

dla dzi€ci rożmiar 0 a l§zt.
Rurka u§lno gardlowa Guedel ,z kolorystycznym oznaczeniem
rozmiaru. umożliwia odsv§anie. prżćz wprowadz€nie ccWnika do

ia, pakowana w wercji §terylnej pojedynczo * opakowani€
foliowo-papierowe, dla dzi€ci rozmisr l a-lsż.
R rka ustno-gardlowa Guedel.z ko|ory§tycznym oznacz€niem
rozlniaru, umoźliwja ods}Sanie, prz€z wprowadz€nie cew ika do
odsysania. pakowana w wersji ścryln€j pojedynch W opakowanie
foiiowo-papierowe. dla dorosłych rozmiar 2 a_lszl.
Rurka ustno-gardłowa Guedel 

"z 
kolorystycaym oznaczeni€m

rozmiaru, umożliwia odsysanie, przez t?rcwadżenie ce§nika do
odsysania, pakowana wwer§ji §teryln€j pojedynczo w opakowanie
folio\ło-papierowe dla doro§łych rozmiar3 a-lsź.
Rurka intubadna sterylna łlkonana z medyca€go PCV, z
mankietem niskociśnieniowyn, ze znacalikiem głęboko,ści infubacii w
posta€i jednego grub€go r;ngu wokół całego obwodu rurki, minimum 2
oznaczenia rozmiaru na koĘusie rurki idodatkowo na łącżniku 15mm,

8ładkie atraumatyczn€ kawędzie, linia RTG na całej długości rurki,
skalowanajedno§tronnie co lcm, z ot\łorem MuĘhy, niebjeski balonik

w rozniarze nr 6.0 a_l
oPaska uciskowa automalycaa (staza) do pobierania krwi a-lsź.

Jednorazowa maseczka do szlucżnego oddychania z instrukcją
użytko$nika, j ednorazowego ułtku, A']§zt
Jałoł€ korki do kaniul (wenflonów ) pasujace do kaniul klóre mają
zAbezpiec?rĄia Ptzrd zal<lueiem się. A l00sź.
Zaryc7-kiuniwe§alne, o budowie Schodko§€j do c€wników idrenów,
sterylne.pakowane pojed}nczo, u ergonomicznym uchwylcnr (
rozmiary- od cHl4 do Ctł24
Maska tlenowa dla doroslych z drenem od min.1,50m do max. 3m-

Ma§ka tl€nowa dla dzi€ci z atrcnem od min, I ,50m do max. 3m -

rozmiar xs i s

cza§ ralizacji dostawy od momentu złożonego zamówienia w dniach (M 2 do 5 dni roboczych) ..........,.._. (wpisać ilość dni roboczych)

spośób oblicania ceny - patrz pkt 12 §wz

slowni€ :

14 5

]5 5

]6 5

l7 5

I8 sń.

l9 szt, 80

20 40

21 op l

22 l50

23 sń. Ą

24 szi.

-



waność netio:,,..,,,,,.,,,,..,.,,--,.

podpi§ i pieczęć Wykonawcy

zndanie nr 9 - Różnc urżądzenia i produkty medyczn€ - 33l00000-8

\r,
§.

Lp. Nrfl t Prr.dDiotu amórhnił J.d.
Ilość i.m. j.d.

stnł
celii€d.

Brutto

l Jednorazowe]§ElyEglg§]Ęltqu§ó4zlgś!tslblq
(hryngologiczne) umożliwiajace komfonowe diagnozowanie
pacjenta,żarówno w warunłach ambulatoryjnych j ak i na wizycie
domowej.Lusterko Jednorźrżowe Ę/tworzone ż polimelów, klóre ni€
majĘ wIa5ności Iermoabsorbcyjnych. Uniemozli$ iajace poparlenia
gardła pacjenta,I.usle*o jednorazowe lctaniowe,zwierciadlem płaskie
w §kali l:1, ni€ z.wierajac€ lateksu,posiadające międłnarodoły atest

CE 0lq7, LU"lerko JedrolaZowe Kńdnioue nie s}łragajace
dodatkowej raczki, ]nstTument sterylnie pakowany w pojedyncze
pakiety p3p§r9!q&!!9!ś-o (średnica) lusterke: l9nm, długość
rączki l38mm, koloru bia|ąo, opakowanie a' sź.

]0

2 wziernik larvngoIogicznf no§owv stervlnv i€dnorazowego użvtku
w kszkłcie k]asvcżneqo $,ziemika tvDu Hańmann §"lkoDanv z
tworĄ/wa szluczneqo ze stabilną sprężyna melalowa.Maieriał w €zęści

272

aDlika§vinei qładki. w c7-eści rekoieści karbowanv. abv trzvmani€
narzedżia bvło Dewne j stabilne.Umoźliwiajacy precyzyjne badanie
jamy noswoej. starannie wykonane, gładkie ,żaokąglone iciepłe
końcówki wziemika spńwiające mniejszy dyskomfon dla
pacj€nta,€rgonomicżne \łyprofi lowan€ rękojeści poz\łalające na
pbnne i dokladnc mdne$-owanie w7iemik. jednora/owego s jamie
ustnej, wie]kość rozch)lanej otuli wziemika uniwersalna dla kazdego
pacjenta-zarówno dla dziecka i osoby doro§łej. Urnożliwiajacy
diagnozowanie pacjenra w warunkach ambulatoryjnych jak i na wizycie
domowej, Posiadajacy niędzynarodo\ły atest CE 0197, Nie
zawierajacy lateksu. Pakowany pojed}nczo w pakiet !c,p,Ę!9!9:
foliowv a' 25szt.

<-



Wziernik u§znv 3.6mm iednorazowceo UżłtkU ni€ia|owy . w
kolorze c7grnvm matowlm (w celu unjknięcia cfeku rc oszen;a

światła). gladkie zaokrągIone krawedzie wziernika. część ze§nętrzna
karbowanym kołnierzem ( by umożliwić łygodniejsą i

iejsż4 manipulację ), ni€ zawaierajacy lateku, wykonany 2
|imeów_Po§iadający wszelkie wyma8ane c€ftyfi katy.Pakowany po

kolorze cuarnvm matosvm (w celu uniknięciaefeku roąrosżenia
światła ), gładkie zaokrąglone krawędzie lvziemika, €zęść ze§,irętrzna

zakończona karbowanym kołni€rzem (by umożliwić \ł}godnie.jszą i
dokład:liejsżą manipulację), nie za\łaieraiacy latcksu, w},konany z
po]imerów. Posiadajacy wszclkic wymagane celtyfikaty, Pakowany po

wzienik usznv 4.0mm icdnorlzowepo użvtku niciałowY. w
kolorze czarnvm matolfl}m( w celu uniknięciaefeku rozproszenia
świat]a ), gładkie zaokmglone klawędzie wziemika. czĘść zewnętrzna

żakończona karbowanym kolnicrzcnr ( by umoźliwić wygodniejszą i

dokładniejszE manipulację), nie żawaierajacy lalckstl. \ł}łonany z
polineró\r,Posiadajacy wsżDllic wynagane ceń.vfi kaly, Pakowany po

l00§zt. t,opakowat]iu

m w kolorzć §z{rvm ( dla dzieci) _ gladkie zaokĘglone
krawędzie wziemika, część zewnętraa zakończona kaóowanym
kołnierzen (by umożliwić \łygodni€jsą i dokladniejsą manipulację )
w mi9kkin opakowaniu a looszt.
wziernikiuszn€ i€dnorazow€qo użYtku KAWE o wymiarach
4.0mm w kolorze szarvm, gładkie zaokrąglone kralvędżie wziernika,
cżęść zewnętrzna zakończona karbowanym kołnierzen (by unożliwić
§}godniejszą idoktadnicjszą manipuIację ) w miękkim opakowaniu a'

l00sz1,
Razcm

czas iealizacji dosta\ły od momentu złożonego zamówi€nia w dniach (od 2 do 5 dni roboczyc}t)

sposób obliczenia c€ny - p9trz pkt l2 §wz

slownie :

wartość netto: .,.-............,......,.....,.......
wartość Yat:.,.._._......---.. .., .. ....

wartoić brutto: ........._....,..,...............,.

,.,.,,,,..,,,,, (§pisać i]ość dni roboczych)

=

podpiś i pieczęc wykonawcy



zadanie nr I0 - Ig}y medyczn€ - 3314l320-9

Lp. N!żw! prz€dmiotu ż.nósieni! llośćj,m. jed.

l IglL iłiekcyjne, ostrze lrojplaszczyzno}łe, $rykonane ze slali
nierdzelYnej chrcmowo-nikLowe(AlsI jOa),steryhle. pakowane
poiedvnczo. rozmiar 0.8 x.romm(2lGx l%") oDakowanie l00Sź

l80

2 ]g}y i,riekcrne. osEze lrojplaszcąvanowe, §},konane ze slali
nierdzcwnęj €hlomowo_niklow€(AIst 304).sterylne, pakolvaoe
pojedynczo, Iozmiar 0,8 x 50lnm(21Gx 2") opakowanic l00szt.

]0

3 lgły iniekcyjne, ostrze fójplaszcąarcwe, wykonane że slali
nierdzewnej chromowo-niklow€(AISI 304),sterylne, pakowan€
po.jedynczo, rozmiar 0,7 x 50lllm(22cx 2") opakowanie ]00sź,

op 40

4 Igły iniekcyjne , ostrze tójpla§zcryaDwe, wykonane ze slali
nierdzewnej chromo,wo-niklowe(AISI 304),steryln€, pakowane
pojedynczo, rozmis.0,7 x 30nn(22cx l'/. ") opakowałie l00sź,

op ó0

5 Igły iniekcyjnć, ostrze trójplaszcżyzno\łe, rłykonane ze stali
nieldżewnej chromowo-niklowe(Alsl 304),sterylne, pakowane
poiedynczo. rozmiar 0,ó x 30mm(23cx l y. ") opako\łanie l00sź-

40

Ig}y iniekc),jne, ostrze trójplaszczyznowe, wykonane z€ stali
nierdzewnej chlomowo_Iiklowe(Alsi 304),sterylne, pakowan€
pojedynczo_ rozinbr 0§ x 25mm(2scr l") opakowanie l00sź.

]5

,1
Igły iniekcyjne, o§trz€ trójplasżczyznowe, wykonane ze §tali
nierdzewnej chromowo_niklow€(AISI 304),sterylne, pakowane
pojedynczo, roaniar 0J5 x l6mm(2ócl %") opako*"nie 100szt.- (
do testów ućzuleniowych dla dzieci)

20

8 lgłL iniekcyjnc_ ostr7€ trójplas7-czymowe, wykonane ze stali
nierdzcltnej chromowo-niklo! c(A lS l 304).sterylne, pakowane
pojedynczo. rozmiar0,5 x 16mm(25cx %") opakowanic l00szt,

]5

9 Igły iniekcyjne, osEzć trójplaszczymowe, \łykonane ze stali
nierdzewnej chromowo_niklowe(AIsI 304),steryln€, pakowane
pojedynczo, rozmiar 1,2 x 40mm(l8Gx 1%") opakowani€ 100szt.

20

10 lgły iniekcyjne, oslTze tńjplasżczyarcwe, wykonane ze stali
nierdzewnej chromowo_niklowe(AIsI 304),st€rylne, pakowane
pojedyncżo, rożrniar 0,9 x,t0ftm(20cx l%'') opakowanie l00sż.

90

ll Igły iniekcyjne, o§trże lróplaszc2yzrowe, wykonane ze stali
nierdżewnej chromowo_niklowe(Alsl 304),st€rylne, pakowane
poj€dynczo, rozmiar 0l9 x 25mm(20cx 2ti) opakowani€ l 00sź.

l5



tgła ultra cienka, brrdzo osEą potrójdie sztifo\ł"ną |ancet i8ły ze §tali
nierdzewnej, opakowanie typu blisler, rozmirr 0,{0l2o )(21cxr.
( do t€stótv uczuleniowych dla dzieci)

Vl

Igła do nakłuć lędźwiowych, j ałowa, jednorazowego Uźytku, typu Yal€,
ostrze łpu Quinck z kolorowym oznaczenicnt mandrynu,
przeźroczystą nasadą umożliwiającą wczesne dostrzezenie płynu
nózgowo-rdzeniowego. pakowana po l sauce w opakowanie nie
zawierąjące celulozy TYVEK, umożlitłiaj ącym j ego otwarcie w

ogrjniczający generowani€ zanieczyszczeń mechanicznych /po

linii zgrzewq bez koniecaości rozdzierania /, roumiar 1,2 x 90nn a'
lszt.
Igła do nakłuć lędźwiowych, j ałowa, jednorazowego u4tku, typu Yale,
ostrze rypu Quinck z kolorowym oznaczeniem mandr}łru,

przelroczystą nasadą umożliwiającą wcze§ne dostrzeżenie płynu

mózgowo-rdzeniowego, pakowana po ] sz,tuce w opakowanie nie
zawiemjące cr|ulozy TYvf,K umożliwiającymjePo otsarcie w

sposób ogfaniczający generowanie zaniecrysz.zeń mechanicznych /Po
linii zglz€wu, b€2 koniecmości .ozdzięnri^ / , rozmiar 0,9 x l52hm
a'lszt.
lgłado nakłuó lędźwioł}ch, j ałowa, j ednorazowego uąłku, łpu Yale,
ostrze rypu Quinck z kolorc\łym oznaczeniem mandrynu,

przeźrocży§Ę nasadą umożli,tv;ającą wczesne dostrzeźeni€ płynu

mózgowo,rdżcnioł€go, pako\łana po l sźuce w opakowanie nie
uawierające celulo4 TWEK, umożliwiającym jego ot\łarcie w
sposób ograniczający generowanie zanieczyszczel m€chanicznych /po
linii zgrzewu, bez koniecmości rozdzi€rania /, rozmiar 0,9 x 90mm a'
lszt.
Igła do nakłuć lędźw iowych. .jałowa, j ednorazow€go u4,tku, tyPu Yal€,
ostrze t)pu Quinck z kolorow},m oznaczeniem mandr}Tu,

nasadą umożliwiającą wczesne dostrzeżenie płynu
iowego, pakowana po l sźuce w opakowanie nie

zawiemjące celulozy TYVEK, umożliwiając}m j€go otwarcie w
sposób ograniczający genero§?ni€ zaniecżyszczeń mechanicznych /po

linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania /, rozmiar 0,7 x 90mm a'
lszt.
gła §pu Mol'YLEK jcdnorażowego u7jłku. nieioksyczna.
i€pirogcnna, jałowa, zaiyczka typu lucr lock, przezrocz},§t€

sprzęt do wenopunkcji pźeaaczony do pobierania krwi,
kńkolrwatych infiżji/transfiźji |ub doźylnego podawania l€ków,
sterylizowane llenkiem etylenu rozmiar 0,50 x r9mn (25G x % ")



18 Igła §pu MOTYLEK jednorazowego użł,tkq nietokycaną
nĘirogema, jałowa, zatycżka §pu lue( ]ock, prżezrocą 

'skzydelka, sprzęt do w€nopuŃcji przenaczony do pobierania kwi,
kótkobwałych innEji/transfuzji lub dozylnego podawania l€ków,
Ńerylizowane tlenkiem etylenu rożniar 0,50 x lomm (25G x %" )

Cża§ realizacj i dosta§} od monrentu zbźoncgo zanrówicnia w dniach (Jd 2 do 5 dniroboczych) ,,.,.,.,,.,... (wpisać ilość dniroboc?łch)

sPo§ób obliczania ccny - patrz pkt 12 §wZ

\łaność netto:,,...,...,...,.,.,,,-,,,,,,.,,,,,.-,,
\!atość !at:,,,,,,,,,,,,,,.,,.,.......,,....,.,..

podpis i pieczęć wykona\łcy

zadanie nr ll- Materiały medyczne _ 33140000_3

Igła rypu MOTYLEK j€dnorazow€go użłtku, ni€toksycaB,
niepirog€nna, jałowa ,zatyczka §?u luer lock, przezoczyste
skrżydełka, sprzęt do wenopunkcji przeznaczony do pobi€rania krwi,
kńtkotrwałych infirzjVb:ansfu zji lub dożylnego podawania leków,

sterylizowane tlenldem erylenu rożmiar 0,ó0 x l9mm (23G x %" )
opakoBaDie bli§ter al 1szt.

Lp, Nrna przedmiotu z3mówienia
Jed.

Mirry
Ilość
j.m. .iod.

N€tto

cenaj€d.
Brutto Brutto

] Prześcieradło w roli papierow€ z 100% c€lulozy, 2- warstwowe,

koloru białĘo, szerokości 50crn i dfueości 80m, - Derforowan€ (
peńoracja na caĘ szerokości 50cm), pakowane w katonie zbiorcąm
po_9§atkazda rolka pakowana indy§,jdua]nie w folię, Pizeznaćzonv
do 7rśtośówrń medvcżnvch

5]

2 Prześcieladło w roli papi€rowe z 100% celulozy, 2- warstwow€,

koloru biał€go,szeTokości mitr. 39cm rnax4ocm i długości 50m, -
Derforowane ( peifora.ja na caĘ szerokości min. 39fin,max40cm),
pakowane w kartonie zbiolcłm po_9§Z]tkażda rolka pakowana
indyvidt]a]nie w folię. EE9!43§z9!y392§lĘ§9$!bśś!yś?4y9!

op 1



prz€dni foliowy-wykonany zcienki€i folii, nieprz€makalnx
iący pl-ż€d ż'moczeniem prżednią cż6ć tułowia, rozlnlar

niwersalny (wiązany od tylu)
Razcm

Recznik papicl,owy z l00% cclLtlozy.2_wa§twowy. koloru białego

!pq]bl9y3!Łw}§okości 20cm i dhgośći |20m"(pOf ;ja na calej
w},sokości 20cm ). żapakownie po.]fuZ!, w foIię. EIZrZ!3lZqxlq

Czas realizacji dostawy od mom€ntu zlożon€go zamólvienia w dniach (od 2 do 5 dni roboczych) ............... (wpisaĆ iloŚĆ dni robocz}ch)

sposób obliczania c€ny _ patrz pkl l2 §wz

słownic:
Watość netto:,,,.,,,,..,..,,..,,,.,,...,,,..,...,,

waftość vat|,,..,,,,.,,.,,..,...,,,..,,,,,,,,.,,,.
wartość brulto: ...,.,,,,,,,,.-,,,.,,.,,,,,.,,,..,,

podpis i pieczęć Wykona\łcy

cza§ realizacji alo§tawy od momcntu zlożonego zamówienia w dniach (od 2 do 5 dni robocłch) ............... (wpisnĆ iloŚĆ dni roboczych)

śposób obliczania ceny - patrz pkt l2 §tdz

słownie:
wart0ść netlo: .._..........._.....,...,............

wańośc vat: ...,....,..............,..............

Y

Zadanie nr r2 - Jednot?zoB,. nicchcniczne artYkulJ m€dycznc 
' 
hematologicznc - 33l4l000-0

Lp_ N.zwa Pnedmiotu aDóvienia
Jed.

Mi.ry
tlość
j.m.

j.d. c.i, ićd.
Bn no

l Serweta ]ub Podklad stomalologicznay \r}konanaz bibuły z doda*ową
warstwą z foli§zer. nin 30cn - max35cm Dcrforowane (perforacja
na całqi szefokości ), dług.min 3Ec max. .t2cm. (długość

lopak.50sź.:20mefóW) a 50sa.

l50

Razem

wartość brutto: ............
podpi§ i pieczęc wykonawcy



zadanie nr 13 -J€dnorazowe niechemiczn€ artykuly nedyc )i henatologicżn€ - 33141000-0

cza§ realizacji dostawy od mom€ntu zlożonego zanówi€nia w dniach (od 2 do 5 dni roboczych) ............... (wpi§ać ilość dni roboczych)

* sposób obliczania ceny _ patrz pkt 12 swz

Słownie :
Wartość netto:,,,,,,,,.,,.,,.,.,,,.
rvaność vat:,.,,..,,,,,,,,.,,,,.,,,,,,, ...,,...
!la ośćbnlt1o:,,.,..,..,,.,,,...,,.,.,,,,,,.,,,.

Zadani€ nr 14 - opatrunki przylepn€ ( do €lektrod ), $r41111-r

podpis i pieczęć wykonawcy

Lp, Nazwl przedmiotu ztmówienia
Jed.

Miary
Ilośćj.n. jed. Brutto

l szczoleczka z §vorż]wa sztuczne8o jednonzowego użłtku, ialowa ,

do \łykon},wania próbek cylologicznych, zdoĘ pobrać jednocześni€

kornórki gruczolowe kanału szyjki rnacicy i korn&ki nabłoŃa
plaskiego szyjki. T}pu wachlalz (np. CERWEX - BRUSH), zgodnie z
wymaganiami NFZ w programi€ ogólnopolski€go Programu
Profilakłki - raka szyjki macicy, po§iadającą odpowi€dnie
ceńyfi kaĘ org, pot$ierdzoną badaniami Llitricznymi i
udokumentowaną§kutecznośćwbadaniach masowych,al lgzt.
Dokumenw dołaczvć do oferw

2400

l,p- Nazwa p.zedniotu mmówi€ni.
Jed.

Miary Ilośćj.m. jed. cenajed.

=



bl€ktroda do badań EKU, przeznaczona do badań
lko\łych,podłużną*},rniary 35 x 50mm, iednokror I uźytku

żelem §talyn umieszczonym w wycięciu o śrcdnicy l

rł/yrobu \ł skali l :I,opisu wyrobu w języku polskim ipo
ie lewersu: skńcona instrukcja używana wjęzyku polskim .

z centryczni€ umi€szczonym Snapem na piance polielylcnowej nie
zawicra PCV i latexu po 4sźŃi najednym pasku foli
żabczpieczającej, opakowanic w po§taci torebki z lamilatu papieru
kreooqego ż lŁ,lid .lllni1;o$ą /d ierdjqce po slronie 3wer.u :

infomacje o numeru€ katalogow}m, serii, dacie produkcji i dacie
przydatnoŚci do użycia, §pie żelu, typie żastosowan€go
sensora,grafi czn€ wytyczne dotyczące sposobu aplikacji €l€klrody,

cza§ lcaliz5cji do§tały od momcntu złożonego zamówienia w dniach (od 2 do 5 dni roboczych) ...........,... (wphać ilość dni roboczych)

sposób obliczania ceny - patrz pkt 12 s\łz

słołnie :
waność netto: .,.....,,....,...,,.,................

waftość val: ....,,...............,..,....,........
\łfi ość brutto: .........._...._,.,_......._..._...

podpis i pieczęć wykona§cy

Zadani€ nr l5 - JednorazDw€ niechemicznc artykuly m€dyczn€ i hematologiczne, psski odczynnikow€ _ 33r4r000_0,33|24l31-2

do badń EKG, prżeaaczona do badalń spoczynkowycĘ
monitolowania i diagnostyki, ok.ągła o średnicy 50nnn, jednokorneso
Użylu.nlc]leD lra / żelenl slab m umicsr(żon}m q §yci§ciU o

średnicyl5mm z centrycznie umieszczonym snapem na włókrinie
perfolowancj, nic zawiera PcV ilatexu, wyk.awana pojedrnczo po
]szlLlcc nalbli zabezpieca.jacej. opakowaniew postaci torebki Z
laminalU pap,eru \lc,]osetso / ioli.| alLm,niow.} 7awieraja.e po ,norie
awe§u : infonnacje o numerze katalogowym, serii, dacie produkcjii
dacie pPłdatnoścido uzycia. tvpie żelu, typie Zastosowanego S€nsora,

\łytyczje dotycące spo§obu aplikacji elektrody,grafika
w skal i l : I,opisu wyrobu w języku polskim i po stronie
: skrócona instn kcja użfwana wjęzyku polskim. opakowanie

Razen:



N.ł. PP.dmiotu amówi.ni.
J.d.

Mia.J
nOśćj.m, i.d.

Rękaw pap ierowo,iolio!ry p]aski o gramaturze papieru 70 gi m2, folia
min, 8 warstwowa, 7glżcw labryczny 3-kanałowy;na Iinii którcgo
umieszczonc informacic o kobrze ,v§kaźnikóW prżcd i po procesic
Sterylizacji opisane w.jęłku polskim oraz oznaczeflie no ny Iso
l ] 607, ] oraz EN 868,5i Znak CE clykiecie każdci rolki: długość

200tn s7erokość 50 nrm

Rękaw pąierowo-folio\ł,y płaski o 8ranaturze papie^, 70 grn2, folia
min. 8 *?rst\łova, zgrzew fabrycay 3-kanałowy; na linii kórego
umie§zczonć inforrnacje o kolorze v§kaźfków prred i po procesie

sterylizacji opjsan€ w języku pol§kim oraz oznaczenie normy ISo
l1607-1 oraz EN 868_5; aakcE erykiecie każdej rolki;długość 200m
szerokość 75 rnm

Rękaw papierowo-foliowy płaski o gamalurzc papieru 70 gin2, fo]ia
min, 8 warstwowa, 7€rzew f'abryczny 3-kanałowy;na liniikrórego
unieszczone inibrmac.jc o kolorze wskaźników przed ipo procesie

steryliacj j opisane wjęz}ku polskim oraz oznaczenie normy Iso
11607, i oraz EN 8ó8-5; znak CE erykiecie każdej rolki] długość

200m szcrokość l 00 mm

Rękaw pąierowo-foliowy z fałdą o gramaturze papieru ?0 g/m2, folia
min, 8 warstwowa, zgrzew fabryczny ]-kanałowy; na |inii którego
umieszczone informacje o kolorze tvskźników prz€d ipo procesie

stelylizacii opi§ane wjęzyku po]skim oraż oznaczenie normy lso
1ló07- l oraż EN 868-5;znak cE eryki€cie każdej rolki;długość
1 00m szerokość l 00 mm fałda 50 mrn

Rękaw papierowo-foliowy płaski o $amaturze papieru 70 g/m2, folia
min. 8 wafstwowa, zgrzew fabryczny 3-kanałowy; na linii którego

umie§zczone informacje o kolorze wska.?T ków prż€d i po procesi€

stery|iżacji opisane wjęzyku po|skim omż omacz€nie normy Iso
l l607- 1 oraz EN 868_5; zlak CE etyki€cie każdej rolki; d|u8ość

§zerokość l50 mm
Rękalv papi€rowo,folioqv z fałdą o gramafurze papieru ?0 g/m2. folia
min, 8 warslwowa, zgźew fabryczny j kanałow}; na liniiktórego
uni€szczone infomacje o kolorze §,skźników p.zed j po procesie

sterylizacii opisane w.ięzyku polsknn orau oznaczenic normy lso
I1607- l oraz l]N 868,5; znak cE ełkiccie każdcj rolki; długość
100m szelokość l50 mm fałda 50 nm



Kę(aw paplcrowo roxo!\y z 
'aldą 

o 8ramanuze papleru 7t] gh12, tblia
min, 8 war§nvowa. żgżew fabryczny ]-kanalowy; na tir tórego
umieszcż,one informacje o kolorze wskaźników przed ipo procesie
slely]izacji opisan€ w jęZyku polskim oraż ozlaczenie nomy lso
] ]607_ l oraz EN 868_5;znak cE elykieci€ każdej ro]ki;długość
l00m szerokość 200 mm fałda 55 mnt

cżas rcalizrcji dostawy od moin€nlu zlożonego zamówi€nia w dni.ch (od 2 do 5 dni robóczych) ............... (wpislć ilość dni roboczych)

§posób oblicżżnia ceny - patrz pkl l2 swz

Slowni€ :

wańość netro: .,,,,,,,,,,,,.,,,,..,.,.,,.,,,,..,,,,

Rękaw paPierowo-folioły z faldą o gramaturze papieru 70 9m2, folia
min. 8 warstwową zgrew fabryczny 3-kanałowy; na linii którego
umi€szczone informacje o kolorż€ \ł§kamików prz€d i po proce§i€

sterylizacjiopisane wjęzyku polskim oraz oanaczenje normy ISo
l 1607- l oraż EN 868-5; znak cE etykiecie każdej rolki; dfugość
l00m szerokość 250 mm fałda 65 mm
Paskowy wskaźnik chemiczny wicloparametrowy do konaoli
steryIizacj i parą wodną we s,słslkich cyklach, klasa V. oznaczenie
obowiązującej normy na każdym teścić. opakolvanie 500 sztuk

t€sl chemiczny kl. 5 zgodny normą ISo l l 140_1 do
kontroli nel}lizacji parowei, z przesuwalna substancja wskaźnikorvą
Tesl z wyraźnie oalaczonym polem bezpiecżeństwa odczylu w
rriezal€żlym okienku, opako\ranie 250 §ztuk

Taśma wskaźnikowado pary wodnej §zerokości l9 mm, długości50 m
do konlroIi przebiegu sterylizacii każd€go paki€tu, wytrzymała na
rozciąganie, wodoodpoma i nie odklćjajaca Sie od pakietu w trakcie
c}klu steryliz^cji, klasa l wg ISo
Tesl Bowic&Dick
Z_qodny z normą PN EN 867-4, PN_EN ISo 11]_40 3: Pakiel
kontrolny do sprawdz€nia prawidłowej pracy srerylizatora żwslępną
próżnią; subslaDcje chemiczne zawańe we wskaźnikach nietoksyczne
i pozbawionc metali cjeżkich; goto\ły, lirmo§} pakiet jednorazow€go
uł,lkul odc44le§lu natychmiastowyi zakres l34'C, czas 3.5 minj
!t}miJry pakietu nie \łięk,,/e nil l05mm \'0mm )\ 5mm:7dmiwlaJacy

dolączenia do ofeńy ceńyfikanJ Potwierdzając€go kontro|e i
nadzór jedno§tki noqfiko\łżnej nad zgodnością of€rowan€go
30 §auk w opakowaniu

Razen

Wańość vat:,.-.........--



pod ipieczęć Wykonawcy

Zadanie nr l6 - wyroby diagnostyczne - 33l24t30-5

czas r€alizacji dostawy od monentu zło:żon€go z2nówi€nia w dtriach (od 2 do 5 dni roboczych) ............... (wpi§ać ilość dni roboczych)

§pośób obliczania c€ny , patrz pkt 12 swz

slowni€ :

watość nelio:,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,.,.,___,,,.,,..,

wartość vat:,,..,,...,,, -,..,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,

podp:§ i pieczęć wykonawcy

zadanie nr l7 - Bie|Łna szpitalna, Prześcieradła, iednorazow€ niechemiczne artykuty medyczne i hematologicżne - 39518000_ói95r8200-6, 39518200-8, 33141000-0

l,p, Nazwl prz€dmiotu zamórYi€nia
Miary

Ilość jed.
Brltto Brutto

t §parą!! - biologiczny wskaaik kontroli proc€su stelylizacji parą

wodĘ w autoklawie (wszystkie cykl€ st€rylizacji) a' loDak=
rowskaźników

op 35

Razen

Lp, Niżwa Przedmiotu zlnówienia
Jed.

Miary
llość
j.m.

jed. cenajed.
Brutto

l lartuch operacyjny pielęgniarski ze ścią8acz€m bawehianyrn rnin
309n kw z włóIo try polipropylenow€j ni€jałowy_ rozDiar xL ,
koloru zielonego a-lsfi

550



Prześcieradło 21]0§!!jl§Og! z chIonnej włókniny po]ipropylenowej,
niejałowe o gramaturze35g/mŁw€dług normy EN 290' J, kt&a
okeśla metody badania włóknin, \łyalcżania masy powie.zchniowej,
oraz metoda badai a włoknin {),znaczania wytzymałości na
wydhłenie MD-92N/5ml_EN 29073-3, wydłuz€nie CD-l00N/5cm-
EN29073-3,i si}y zr}Yającej MD_93N/5om_EN 29073-3,§iły
zrrvajacej cD-7lN/5cm_EN 29073,3- w ko}orze zi€lonvn lub

Prześcieradło 210cmx80cm z chłorn€j włókninypolipropylenowej,
o gamaturze 20glmł w€dfug normy EN 29073-1, ldóra

okeśla metody badania włóknin, wyznczania masy powierzcbniowej,
oraz metoda badania Włóknin wyaaczania w}trz}łnałoŚci na

MD-50N/5Cm-EN 29073_3, vYdfużeDie cD_32N/5ctrl-
EN29073_3, i siły Z]'1łającej MD-50N/5cm-EN 29073_3,siły

jacej CD-32N/5crn-EN 29073_3, w kolorzezi€lonyn lub

serweta 80x45cm niesterylna z chłonnej włókniny polipropylenowej o
359rn2 - według nomy EN 29073-1, która okeśla m€tody

ia włóknh, wyznczania masy powi€rzchniowej oraż metoda
ia włóknin wyzna€żania wytrąmałości na wydfu:z€nie MD-

92N/5cn - EN 29073_3, wydfużenie cD_ 100N/5 cm-EN29073,I
sily zrJ,wającej MD-93N/5cm - EN 29073-3, §iły 2ryWającej cD
71N/5cm EN 29073,3, w kolorże uieton}łn lub ni€bieskim a_l sź,



Prześcieradło 200cn x l50ćm rłykonadae z grub€j włółniny
nieprz€źroczystej, polipropyl€nowe.j 3 warstwowej §/pu rs,
wch}aniającej pot, njefo]iowanej, nieprzeżoczyst€j, niejałowej. o

45glm" według normy ASTM D 377ó, która okeśla
metod9 pomiaru masy najednostkę powielżchni tkaniny
wagowo),onz metodę badania wytrłmałoŚci na rozciąganie

e- l l0N - EN 29073_3,; il,trzymałość na rozciąganie
n_ EN 290?3,3,-metodę badania wytrz}nałości na

rozerwanie w §tfiie mobym _250kPa,EN-l3938-1jest to m€toda
hyalraulicaa wyznaczania w}łrłmałości i wyoblenia przy pęknieciLl
płaskich wyf obów wlóknennicznych,-metoda badania_pylenia_2,5
Loglo - Iso 9073-10_jest to metoda pomiaru strzępi€nia włóknin,-

etoda badania odporności na prz€nikanie drobnoustrojów w stanie
suchym <l Loglo ( cfu)- Iso 226i2jesttoneloda badania odpomości

na przenikanie drobnoustrójów na sucho,-metoda badania odpomoś€i
na przenikanie drobnoustrojów w stanie moĘm 2,9 IB _ Iso 22ó10
eŃto metoda badania pf-enikania baklerii przcz tkan iny medycme,_

metoda badania cłstoŚci pyłowej ( cąstecżki stałe) 2,3 IPM Jso
9073- 1ojest to m€toda pomiaru strzępi€nia włóknin,- metoda badania
czystości mikobiologicnej 0 Logl0 (.fu/dmż)_Iso 1 |737-1 jest to
metoda w której przed§tawiono wymagatria i Podano w}tycme do
obliczenia j charakrryst ki rnikrobiolo8icznej populacji zdol0ych do
zyćia drobnou§trojów rta lub w łyrobi€ medycalym, skłaalniku,
surowcu, albo opakowaniąłalwopalnoŚć- Klasa l,-meloda badania
wodoodpomości, 55cm H]o- EN 208I l jest rn€toda ciśnienia
hydrostatycznego, lłyżnacżania wodoszczelności działąiace8o na
dany ł}Tób, w kolorze niebieskim !:!§4L

czas realizacji do§ttwy od mom€ntu zlożon€go zanówienia w dtriach (od 2 do 5 dni roboczych) ............... (wphać ilość dni roboczych)

§posób ob|iczania c€ny - patrz pkt l2 srYz

slownic :

wartość var: .................-...................,

podpis i picczęć Wykonawcy

§ź. l 900



medyczna na hvarz wykonana z trzech warstw niepylącej i
hipoalelgicznei włókniny polipft,pylenoWei, Zakładana na gUnrki, z

ką modelująca na nos, maska o łymiarach l7!5cm x 9,5cm, w
kolorż. ni€bicskitn, prkowan. po y)§ź. w k ńoniku z

ch chirurg;czny jednorazowego uątku o ślandardowej
nościz dworna mocnymi ręcznikami o §}miarach 43 x 3ocm

i w l00% c€lu|ozy o wysokie.i chlonności, wyrób st€rylny
s} I Używany na Sa|' općincyjnejl w celu zapobiegż,dia

prucnoszeni! czynników zakaŹnych, Wykonany z włókniny
poliptopylenowej SMS (35g/mż) z powłoką lnlystaryczną, odpomą na

iałania alkohotu. Niski poziom wydzieIania pyhl *ysoka odPomość

Prżenikanie cieczy. rozciąganie i wypychanie. wysoka
przepuszczlność powietrzą niska palność. tylne częŚci fańucha
zachodąna sicbie. aby zachować stery]ność żarówno z przodu,jak iz
Mu, Mankiety antya]ergiczne, l00% po]i€§ter. Fartuch posiada
regulowany kołnierz na rzep i cźery troki. Fartuch zawinięt/ jest w
papier kepowy oraz polietylenoły worek chroniący przed
ewentualnym kurzcm, wilgocią czy uszkodzenien podczas
magazynowanja i transpońr. opakowanje jest typu folia-papicr.
Z3projek.owany i *}produkowany zgodnie z ĘreĘwą93l42/Ewc i
EN]3795, Ten wyrób m€dyczny zap€wnia skutecaą barierę w
zapobieganiu przenosz€nia czynn ików zakźnych, w rozmiarach

Zaoanrc nr lB - Lvasl{', Dt€lźna §zplta|na - J95lUUOu-ó

sp6ób obliczłnia ceny _ płtrz pkt 12 §łz

slownie :

Wartość netto: .,.,,.,..,.--,..-,,,.,.,,,,,..,....-.
wartość vat: .,..,.,..,...,..,.,..,,,,.,..,,,..,,,.
wańość bnrtlo: .....,,...._.....--,.......,....,..

czas realizacji dostawy od momentu złożonego zamóWienia W dniach (od 2 do 5 dni roboczych) . . , ,, (Wpisać i]ość dni roboczych)

podpis i pieczęć wykonawcy

Zadanie Dr l9 - Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i §pecjalistycznc _33l30000_0

LP.
2oo

2 szt. 300
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Palnik gażo\ły z zapłonem piezo, zasilany gazem zapa]niczkowym

Cza§ realiza€ji do§tawy od mon€ntu złożon€go zanówienia w dniaćh (od 2 do 5 dni roboczych) ......,........ (wpiśać ilość dni roboczJch)

Y

podpis i pieczęć Wykonawcy

Zadanie nr 20 - Tworz}ava do wypełnień §tomatologicznych _ 331418l&1

CZas łealizacji dostawy od mom€ntu złożonego zrnówienia w dniach (od 2 do 5 dni roboczych) .,,.,...,...,., (wpisaó ilość dni roboczych)

§posób obliczania ceny - palrz pkt 12 swz

słowni€ :

wartość n€tto: .....,,,.,,.,..,..-..............,...
wartość vat ..,.,.,,..,....,..,..,,,.,,....-,,...-
wartość brutto: .....,..,.,..,...,,..,__--_,-

§po§ób obliczźnia ceny - patrz pkt 12 swz

słownie :
wartość iretto: .,.,..,..,..,...,,......,..,,....,-.
wartość vat:,.,.,..,........,,.....,.,,,.....,,...
wańość brutto|,.,,.,..,..,,,..,,,.......,,....,,,

podpis i piecżęć wykonawcy

Zadanie nr 2l - Instrumenł i urządzenia stomatologicżne i specjalis§cżne- 33130000_0

L.P. Nazrva przedmiotu zamówienia
Jedn Ilość

oplk

Nazwa

produktu
producenta
lub nuner

Produc€nt-
c€na

j€dnosi
c€na

jedno§tk

brutto

Wartość
brutto

l Materiat clrcmoutrlva]dza]ni/ glasionomerow_\,, a 50 g. np, ceramfil, op 50

Razcnl



Nazwa prz€dmiotu żrmówienia Jcdn llość
opak.

produktu
Ccna cc,,a

jednostk

brutto

czas ralizacji dostały od momentu zlożone8o zamówienia w dniach (od 2 do 5 ói roboczycb) -.......,-,...- (łTisać ibn: dni roboczych)

§posób obliczrtri. c€ny - patrz Pkt l2 §wz

słowni€ :

wartość netto: ..,,,,,,..,..,...,,.,,_,,..,,..,,,,.,
wartość vat: .,..,.,,,,-.,.,,.,.,.,,.,,,..,,..,,,.,

podpis i pieczęć Wykonawcy

Mikrosiliik prote§ czny

zrdanic nr 22- Tworł-wa {to wyp€łnień §tomatologicznych - 33l418l0-1

L.P. Naała przcdmiotu zrmówienia Jedn llość
opal!

produkau
prodUc€nla

c€na
j€dno6t

c€na
j€dnostk

brotto

wańość
brutlo

I opatrunek lvodorotIenkow"*"p"i"*y;1,1*;] 0g, 
"p-Biop"i;

2 Ply1 do nlulanid kJralowT;;"b"yJ." L,"," p"",l,J".JrL, 'od"
np, Chloraxid 2%

] ttłut".iot ao o,tut.".n"go *}pełnEł,ii Zii;aniu tiu}oi=
korzeniołych ż zastosoWaniem ćwieków kanałowych,uszczelniacz
kanałoły. a-l4q. np.Endonrethaśóne

3

r]yll uo Zalaololapa$ oo w}pełn,eń kana{owych _ olejek coŹÓikowy
a,iOq. nD,Euqenol

op 5

5 JwEuUuuwal@ny laK oo tlszczehnnn bruzd i szcżelin, a-5
!Łzykawek po 1.25r. nD. Helio§el

5

6 l6lq Uuorxowy stoso\łlnny w prohlaktyce próchnicy, oF40 butelek
0.4 m|. np_F|uorprotetlor

5

!lI§,dtuJąly slouęK oo posz€rżanla kanaiów korz€niowvch na ba7ie
warsenianu §odoweqo. a_lj ml, np.LarAal Ultra

ll Dexadent maść stomatoIogicr;Ę 6



9 Bezar§enowa pasta do dewitalizacji miazgi, a_5g, np, De, §ta 5

l0 Pasta oczy§zcżająca do usuwania osadu nazębnego, oczyszczająca i
poLerownicza (różowa i niebi€ska) a_50g, np, Pasta do osadu

5

ll swiatłoutl§,aldzalny kompomer podkładowy do w}pełnień a_0,33 g

§trzvkawka. nD.Jonosh Dodkład
5

lz Maleńał do czasowych w}pełnień do leczenia biolo8i€znego p.óchnicy
słebokiei_ a-60s_ no.Tlenek cvnku a-60!

13 Matcriał na bazie wodolollenku wapnia np,,l,if'e l
l,ł Nanohvbrvdow.,, materiał uniwcrsalnv np. Fill€kz 550 zcstaw J
l5 Antyseptyk buforo\ły o dziataniu baktrioMjczym i znieczulającym,

dokomorowy środek odkażający, a_l0g, np,Kamfenol
l

l6 L€k do hamo§aia krwawień prłdżiąstowych, a-l0g, np.Alustin

]7 Jodofonninum a_ 30,l. np,Jodotbnn 2
l8 Kwas ace§,losalicylowy, tablctki dozębodołove, a,50 tabl, np, Nipas op 5

l9 cwieki do \"ypełniania kanałów sutaDerkowe ]0
20 Masa \łyciskowa al8inatowa o wysokiej Precyzji z chromatycmyn

wskamikiem oracv a-450s nD KronoDan
50

21 saczkiDaoicrowc nD, Mcta bjom€d l5
22, Tyncza§owy mateńat wyp€łr,ieniowy o dużej prrylepności do ubytk,!

a- §łoiczek 3? s- nD.coltosol
5

23 cenlent fosiblźnowo-cynko\ły. normalnie twardnieiący, proszek 35 g,

r,ł!n 15 m]. no, Harvard cemcnt

5

24 Jednobut€lko\ły samow},trawiający system wiąący bez acetonu

25 Wvtrawiacz nD,Arkona 8% a.l3s,
z6 M€tronidazol maśc stonatologicma I0olo 6
ż7 Ma§a wyciskowa silikooowa do łyżk indywidualnych np. stomaflex

Lińt l30 e
l0

28 Ma§aWyciskowa silikonowa do Ężek ind)widualnych np, stomaflex
Gelcatalvst 60q

op 10

Razem

czas r€alizacj i dosta\ł}, od momenfu złożon€go zamówienia w dniach (od 2 do 5 dni roboczych) .. . _. . . . - . .. ... (wpisać ilość dni robocżych)

sposób obliczaDis ceny - p6trz pkt 12 swz

slownic:
wartość netto: ...._........,,....,.....,...,,....,.
wartość va| ...,,.,,....,.....,,,.,,,,...,,..,,,..
wanośćh'Uno ' 

il;i;i;;;;;;*;iil;;



Zadanic nr 23 _ Tworzywa do B}peł,li€ń slomalologicznych - 3314l810-1

czas realizacji dostały od momentu złożooego zamó*ienia w dniach (od 2 do 5 dni roboczych) ..,...,....,.,. (wpisać itość dni foboczych)

spo§Ób obliczania ceny - patrz pkt lŹ swz

slolyni€ :

wartość neito: _..-......_.,.....,..,.,...._...,....

wańość vat:,,.,,,,.,,..,.,,.,,..,,.,..,,...,,,.,,

]t podpis i pieczęć wykonawcy

zadaDie nr 24 - Etykiety - 33140000-3

L.P. Nazwa przcdmiotu zamówienia
Jcdn Ilość

opak.
produktu

ceIla
jednost

cena
jedno§lk

brulto

l Nowoczesny maleriał 8la§ionomerowy do w)Tełnień
chemoutrwaldzalny, mi€szany z wodą d€stylowaną, a-7 kolorów po t0
s Droszku.nD.ch€mfil _ zesta\ł,

op l

llazcm

L.t. Nazwł pr?.€dmiotu zamówienia
Jedn
o§t}ia

Ilość
opak.

Produktu

lub numer

c€na
jedno§t
kowa

cena
jcdno§tk

brutto
brutto

I Etykiety dwukomie prz),lepne dłlrzędowe- czefwone ze wskażikiem
steryliżacji parą wodną 12 rolek po 750 sa, Plus l wałek z luszem w
kartonie, kompałbitne z metkownicą alfanumeryczną 240_840

5

2 M€tko\łnica alfanumeryczna drłurzędową przeaaczona do naklejania
etykiet samoprzylepnych rrłwanych do dokumentac.ji ploce§u
stervli7-acii.

s^. I

Czas realizacji dostawy od momentu złożonego zamóWie!ia w dniach (od 2 do 5 dni roboczych) ,,.,..,,.,,,.., (wpisać ilość dni robo€Zych)

€



spo§ób obliczn ia ceny prlrż pkt l2 §łz

\lartość nefto: .,,,,,,..,.,,,,,,,..,,.,.,...,,,,,.,,

\larloŚć vat:,,,,...,,,,,,,.,...,,,..,,,,,,,,,,,...
rvartość brutto:,,,,,.,,,,,,,,..,,,.,,..,,,,,,,.,,

podpis ipieczęć Wykonalvcy

§,



Załącznik nr 2

Formularz ofeńowy

1.zamawiaiacy

Wojskowa Specjalisłczna Prżiychodnia Lekar§ka SP ZOZ w Grudziądzu, ul, Legionów 57, 8ó - 300 Grudziądz

'\ryYkonawca

NIP: .........,......,,. .........,...,.... REGON ..,....................

Tevfax do kontaktu w §prawie pośtep. ...... ...... e-mail do kontaktu w §prawie po§tęp

§.\ 2. Przedmiot zamówienia - Dośtawa materialów medycznych ofaz stomatologicznych
§

Zadanie nr ..,..l

Termin do§tatY i do§tały reklmacyjnej towaru: pakiet nr....t -..,. dni roboczych
(min. 2 dni robocze - max. 5 dni roboczych - nalęży wpi§ać of€rowany termin dostawy towaru w peŁrych dniach wg. Rozdz. SWZ)

' proszę wpisać num€r pakietu i \ł}?€łnić odpowiednio w oalniesieniu do pakietów na klóre składają Państwo ofertę



Opi§ krytcriów i śposobu oc€ny ofert - patrz }_-J. 13 SWZ 
l

- opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr l do SWZ
- ,\łżór umowy dostawy okeśIa załącznik nr 3 do §WZ
3. Termin pIatności do 30 dni od dośta\łY i wy§tawienia faktury
4. oświadcz€nial
- zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SwZ oraz zgoĄnię żr żlożoną ofeĘ;
- w cenie naszej oferty zostĄ uwzględnione wsuystkię koszry wykonania zamówienia;
- ząpoznaliśmy się ze Specyfikacją WaruŃów Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zAstrzeżri\orelzpląjmujemy waruŃi w nich

zawarte;
- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okes 30 dni
- składamy niniejsą ofeńę w imieniu własnymł/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz oświadczamy, że będziemy
odpowiadać solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia*. (niepotrzebne sbeślić)

- Oświadczamy, że ofęńa nie zawiera,/zawiera* informacji/-e stanowiących/-e tajernrrię przedsiębiorstwa w lozurnieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej koŃurencji. W przypadku braku wskazaniajednej z opcji Zanrawiający przyjmie, że oferta nie żawiera informacji stanorłiących tajemnicę
pźedsiębiorstwa. (niepotrzebne skreślić)

działalność gospodarcą; osoba fizyczna nieprowadącą działalności gospodarczej ; inny rodzaj)
5. Zobowiąząnia w przypadku przyznania zamówienia:
- zobowiązujemy się do zawalcia umowy w nliejscu i terminie wyznacżonym przez Zanrawiającego

tel. .,.,,..,,,,.,,,..,,,.e-mail,,,..,..

6. PodłTkonawcy:
Zamawiający żądawskazaniapżez Wykonawcę części zamówieda, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania pęęz
Wykonawcę firm podwykonawcóu (w przypadku, gdy zachodzi taka sytuacja - lłypełnić dane poniżej ).

* w załączeniu pĘedstąwiamy / nie pfzedstawiamy (niepotrzebne skreślić)

Część zamówienia (opisać zakres):

-



7, Powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT
skladąjąc ofertę w niniejszym postepowanju o udzielenie zarnówieńa publicanego, zgod ńie z art.225 lrś.2 Pzp informuję, ż wyMr mojej oferty nie
będzier' bdzie* Prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT . W przypadku powstania u Żamawiającego olowiązku
podatkowego w vAT informacja winna Wskazywać: nazwę (rodzai) dostawy, której śWiadczenie będzie prowadzić do powstania Óbowiązku podatkowego
o&z wadość do bez

Lp.
Nazwa (rodzaj) towarq którego dostawa będzie prowadzić do powstania obowiązku
podatkowego u Zamańaj ącęgo

wartość towalu
bez kwoty podatku vAT

l

2

Uwąganiezazlaczen|e przez wykonawcę powyższej informacji i nie wypęłnienie tabeli rozumiane będzie przez zamawiającego jako infomacja o tym, że
łybót ofeńy wykonawcy nie będźe prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowigo.

*naleźry skreślić niewłaściwy wariant

§t

Należy podpisać elektronicznie

=



Zalącznik nr 3

UMOWA, Gl lZP-l 2ż

(wzór umotT)

zawarta w dDiu -.....,.., roku w orudziądżu pomiędzy:

Wojskową sp€cjali§lyczną Prąchodnią tźkarską sP zoz w Głndziąó^l ul. Legionón,57, 8ó , 300 crudżiądz,
wpisaną do rej€§ttu stowarzysz.Ą innych organizacji społecznych i żawodo\rlch, fundacji i publicalych
zakładów opieki z&owotnęj pod nr 0000002 l45, NIP 876 200 l ] 72, Regon 87061 i 5 66 reprezentowaną pizez:

l , lek, med, Andrzej Mał€cki - Dyrekor
2. ngr Eżbieta sobczyk - Głfił,na Kśięgowa

zwanym w dal§zej części umowy Zamawiając}łn 
6

....--....... mająę swoją siedżbę w ...,....,.,, przy ul. ....... ł?isaną do rejestru przedsiębiorców KRs pod
rr,,,.,,,,.,.,..,. r€pr€zentowanąprż€z:

l,,,,,,.,,,,.,,,,,..,,,,,...,,.,..,.,.,,..,,..,,......., _

§ l - Tf,RMrNoLoclA
Przez określenia ułlc w umowie nalezy lozumieć:

Tel:
Fak§:
e-mail:
REGoN:
NIP:

2. zamawiający/odbiorcai
wojskowa specjalistyczna Przychodnia L€karska sP zoz ul, t €8ionów 57, 86 - 300 cludziąóz
Tei.i 2ó1483l l0
Faksi (56)46l3220
e-mail: zamowienia@wspl,pl.pl
REGoNl 8706] l56ó
NIP:876200ll72

3, Prż€dmiot zamówjeniai dostawa - .....,...., do WSPL sP ZoZ w Grudziądżu przy uI. Legionów 57.
4 cPV: . -... -. -..
5, załącaniki do umowy: Załączlik nr l _ wzór oświadczenia o poufilości

załącznlk ft 2 _ formularż asortymentowo-ccno\ły)

§2-PRZEDMIoTUMowY
|, Na podstawi€ przeprowadzonego poslępowania wykonawca zobowjązuję się do sFzedży przedmiotu

zamówienis, zwanego w dalszej cżęści umowy Towarami,
2, Na podstatvie Umowy wykonawca zobowiązuje się dostalczyć Zamawiającemu i prżellieść na

Zamawiającego własność To*ańw, a Zamawąący zobowiązuje się Towary odebrać i zapłacić Wykona\łcy
cenę z& dosiarczone Towary,

3. szczególowy rodzrl -,sorrym€ot i cenyj€dtro§tkowe netto i brutto określa zalłcznik nr2 do umowy
( k§erokopia formulsr7. a§o ymentowo _ celowego o{efty stetrowĘcĘo zalącznik nr l do §wz).

4. zamaqiający zasnzęEa. sobie prawo do zakupu mniejszyc]r ilości towaru niż wskazan€ w załączniku irl: 1.
Mininalny poziom zamówienia, który zamawi4ący złeali^ria -'|ovo.

5, Zanrawiający dopuszcZ możliwość przedłuźcnia czasu trwania umołry na okes do do 3 miesjęcy,

5,



§ 3 - WYDAWANIE TOWARÓW UBEZP|ECZENIE I TRANSPORT
l . Korzyści i ciężary związane z Towarami or^z niebezpi€czeństwo prĄpadkowej utraty lub uszkodzenia
Towańw prżechodż4 na zanawiającego z chwilą wydania Towarów Zamawiającemu lub osobi€ trżeciej
wskazanej w piśmie przez Zamawiaj ącego,

2. za dzień wyóania"Iowal'w Zamawiającemu uważ się dzieĄ \ł/ którym Towary zo§tały odebmne przez
ZŃiawiajqcęgo zeodnie z zasadami okeśloDymi w§ 3 ust. 4 Urnowy.

3. Wykonawca Zobowiązany jest do vTkonania dostaw cząstkowych Fz€dmiotu umoły, na podstawie

składanych zamówień do ... ... dni robogzych od chwili zlożrnir zrmówi€nia E-m8il: ... -........ ...... ....
lub pis€rnnie fax ,.. ... .. ..., złożonych prZ€Z upoważnionego pracownika Zama\łiającego.
Kaźda ze §tron na ądanie aIrugiej Strony ni€zwłocanie potwierdzi fakt odbioru faksu.

4. wykonawca zobowiązuje się doslarczyĆ towar transportem na §wój koszl do wsPL SP zoz w crudziądżu,
5. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić, na każde żądani€ odbiorcy aktualne dokumenty -

śtviadectwa/atcsty dopuszczające do obrotu prżedmiot umowy w zakładach opieki zdrowotnej, ąodnie z
obowiązującym prawem na terenie Rzecz}pospolĘ Potski oraz koncesję, zezwolenie lub licencje, karty
chalakt€ry§ryk potwi€rdzające wynragany §kład cbemiczny reagentów (na nośniku el€kronicznyn)
,ież6li uslawy nakladają obowiązek posiadania koncesji, zezwo|€nia lub licencji Da pŃjęcie dżiałalności
gospodarczej w zake§ie objętym zamówienicm Pub]icżn}m, zwan}m daląj ,,zamówienięn'( ł języku
polskim ) - drogą pocztową bądź e-mailern.
Wykonawca kaźdonzowo na wezwanie Zamawiające8o zobowiPuje się do dołączenia wymaganych
dol-urnentów Wymienionych w niniejszym ust. do faktlrry VAT z dostarczonym towalem Zamawiającemu,
Wykonawca pokryje wszelką szkodę spowodowanąnie dołączeniem dokumentów, o których mowaw ust, 5,

6. w prłpadku doslarczenia przez wykonawcę Towaów o terminie waźności krótszym niż 12 m,cy lub
połowie okresu j€8o ,lvażności, zamatviającemu przyslu8uje prawo do zwrofu towaru na kosź wykonawcy.

7. Wykonawca zapełTi takie opakowanie Towarów, jakić jest wymagane, by nie dopuścić do jch uszłodzenia
lub pogo§zenia ich jakości w trakci€ iranspońu do Miejsca Dostawy.

8, Rodzaj ijakość wynaganego opakowania określają stosowne normy technicm€, a w prz}padku brału takich
non\ wszelki€ żnane Wykona\ł§y okolicmości dotycące warunków transportu Towarów do Miejsca
Do§tawy oraz waruŃów, j akich można się spodzi€wać w MiejscD Dost.§T.

§4_TERMINREALIzAcJl
l. Niniejsza umowa zoslaje zawarta na czas okeślony 12 mie§ięcy, na okres od dnia......,.... r, do dnia

§ 5 - wYNAcRoDzENIE
1 . wańość przea]rniotu niniejszej umoły zawart€j z Wykonawcą w łYniku prz€prowadzonego postępo\{uia o

udziolonie zamówienia w trybie prz€targu nieogranicżonego lvynosi: ............ żł netto, .,.,....... Zł brutto -
żgdanie nr.....
( słownie zł brutlo| ........,.,...-...,...,..,.. /l 00)

2. Zapłata ceny za dostarczony To*ar nastąpi po dokonaniu odbioru Towarów przez Zamawiającego, przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany pfżez ni€go na faklurze lub rachuŃu,

3. wszelkie płatności naleźne wykonawcy żostaną dokomne na podstawie prawidłowo wystawionych faktur
1ub rachunków opisujących dostarczone Towary,
wykonawca żobowiążany j€st do wpisania na fakturze: produ€enta, numeru serii&atalogu. Wymagane
informacje mogą być podane ńwni€ż na załączniku do faktury,

4. W w}padku niedopehienie zobowiążń w zakesie prawidłowości i kompletności wymaganych treścją
umowy i wystawiony€h przez Wykonawcę dokumentów okeślonych w ust. 3 Zamawiający vlstt-ryrna się od
zapłaty całości naleźności do czasu ich u7-upehtienia lub korekty przy czym termin zańly liczyć się będzie od
dnia ot zy mar'ra pr zez Zarnawiającego pTawidłowych dokumentów,

5, Płatnoś.i będą dokonywane płzgzzanałiającego w t€rminie do 30 dni od doręczrnia zlrnarł,iającemu
fal(ury tub rachunku ż towarcm. w§zelkie płatności będą dokonywane w złotych polskjch, Za dzięń zapłaty
uqlrża si§ dzlen obcirenia mchunku lan]au lającego,

ó. wykoMwca poDosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego ?a rzetelność, prawidłowość i terminowość
rozliczenia Wsze]kich podatków i innych nalehości pub]icznopńwnych podlegających dolicz€niu do c€ny,

7, w cenachjednostkoDych zalvierają się wszystkie koszty związanę z dostawą Towarów loco magaz)T
Zamawiającego ( transpod, opakowani€, crynności związane z przygotowaniem dostarvy, ubezpieczenie,
przesyłka itp.).

8. SEony ustalają że obowi€ują ceny jednostkowe zawane w załączniku nr 2 do Llmowy,
9, wystąpienie o Ziianę cen jednostkowych przez Wykonawcę ( § 13 ust.2 ) musi odbywać §ię z

syprżedzenieri]. nie póZtiej niż l4 dni przed propono$aną żlnianą cen,
10. Zamawiający wśn-.yma złpłatę za pŻEdmiot zĄmóWienia w prłypadku niedostarcze a dokumentów o
którychmowaw§3ust.5.

2,
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§ó-WARUNK|GWARANCJI
1. Wykonawca gwalantuje, że p.zędmiot umowyjesl wolny od wad,
2, o wsrystkich stwierdzonych wadach zamawiający zawiadomi na piśmią nie póziej jednak niź w ciągu 5 dni

od chwili Zęalizowania dosra\ły,
3. Reklamacje zamawiając€go będą załatwiane przez Dośtawcę, nie pózniej niż w ciągu j dni robocżych od daty

otrżfmania zgłoszenia o wadżie,
4. Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy w cią8u 5 dni roboczych od

momentu zgło§zenia wady,
5, w prżr?adku niedostarczenia towarrr w termińe okeślon}łn w § 3 ust. 3, Zamawiający zas§zega sobie prawo

zakupu u imego kontrahenia (bez Ęrżedniego powiadomi€nia Wykonawcy). W przypadku zakupu towaru u
innego kontrńenta żamawiający na prawo ż4dać od Wykonawcy zwrotu różnicy pomiędzy c€ną żakupu, a
ceĘ wynikającą z ofety przetargowej wykonawcy (umowy) z doliczeniem kosźów zakupu,

6, wykonawca jest odpowicdzia]ny względem Zamawiającego za wsz€kie wady fiżycae Towarów.
7 . PrzŁz \łail'ę flzycz^ą roamie się w szcz€gólności jakąkolwiek niezgodność Towańw z opisom przedm iotu

zamóWielia zawartym w sIWz,
8. wykonawca je§t odpowiedzia|ny względ€m Zanawiając€go za wszelkie wady pmwne Tolłańw, w tym

również za €wentualne Tosżcz€nia osób trz€cich wynikajęce z naruszcnia pTaw wł6ności inlelektualn€j lub
przemyslowej, w tym praw autorskich, palenlów, praw ochronnych na aaki torłarowe oraz Praw z rejestracji
na wzory uzytkowc i przomysłowe, pozoslając€ W związku z wprowadzeniem Towa.Ów do obrotL] na
ter},torium Rze cł?ospolitej Po|ski€j.

9. Na żądanie zamawiającego Wykonawca zwolni zamawiając€go od ewentualnych rosż.zeń osób fzecich
wynikających z oaruszenia ptaw wła§noŚci inte]eklualnej lub przenysło*ej, w tym praw aulorskich, patcnów,
praw ochronnycb na znaki towarowe oraz pfaw z rejestiacji na wzory uą,tkowe i przemysłowe, pozostajqce \ł
związku z \ł?rowadz€niem Towarów do obrotu na teł,toriun Rż€crypo§politej Polskiej.

§7_ICłRYUMowNE
l . W Ęzie ni€\łykonania lub nienateź}tgo w}konania niniejszej urnowy lub jej części wykondwca zaplaci

Zńmawiającemu karę ufiowną w wysokości|
a) l0% \,vańości rctto wartości niezrealizowanej części umowy gdy zamawiający odstępj od umowy ]ubjej
cżęści z polvodu niewykonania lub nićnależytego Wykonania umowy przez wykonałcę,
b) 0,2% waftości netto umoły okeślonej w § 5 uśt,l za kazdy dzień opóźnienia w terminie realizacji umowy
okreś]onym w § 3 u5t 3 oraz ża każdy dzi,eń opó^jenia w terminie usunięcia wad lub dostarczenia towaru
wolnego od wad okfeślonym w § ó. Naliczenie kary umown€j z t},tułu przekroczenia terminu realizacji
dostawy przedmiotu umowy nie będzi€ miało nljejsca w sytuacji wstrz}mania dostaw z powodu zaległości !v
zaplacie ,jtow3f j!żPrzEZ ZamawĄącego Pobmny,
Wysokośc kar un ownych pożostajc bez Zmian,

c) 0,2 % wańości nienalełcie ł}konanej dostawy w sposób inny nż poprzez opómienie,_
2. Jeżeli szkoda spowodowana niewykonaniem lub ni€na]eż}.tyń wykonaniem umo\ły przekroc?y wadość

zastrzeżonych kar umownych Zamawiający zastrżega sobie prawo dochodzęnia od§ukodowania do pełnej
WysokoŚci szkody.

3. Zamawiającemu pfzysługuje pfawo porącenia równowaności naliczonych kar umownych z wynagrodzenia.
4. K6ry okreśtone !v u§t, 1 §ą niezaleźne od siebie i kżdaz nich może być naliczona osobno w przypadku

zaisbienia przesłanek okr€ślonych w umowie dlajej naliczeniŁ suma naliczonych kar umownycb nie możE
przekfoczyć 20o/o ,łł!Ąagtodz€nia netto okeśIonego w § 5 ust. l njniejszej umowy

§ 8 _ oD§TĄPItrNIE oD UMowY
l , Zamawiający z&strze8a sobi€ prawo odstąpi€nia od Ufiowy lub jej części w kaźdyrn wypadku niewykonania

lub nienależ},tego \łrykonania umowy prZ€Z Wykonawcę.
2, Zarnatviającemu przysługuje prawo odstąpiśnia od umowy w termini€ t4 dni od powzięcia wiadomości o

okolicanościach §tanowiących podstawę odsĘpienia od umowy,
3- w rażje u}stąpienia i§totnej zmiany okolicżności powodującej, że wykonanie Umowy ni€ leży w inter€sie

publicaym, czego nie mozna było prżewidżi€ć w chwili zawafcia Uno\ły, Zmnawiający może odstąpjć od
Umolry w rerminie 14 dni odpowzięcia wiadomościo powyższych okolicznościach. w tałim wypadku
wykonawca moż ądać jedynie wynagrodzenia naleaego mu z §,tufu dostawy Towańw do dnia odstąpienia
od Umowy.

4. Zamawiaią.y zAsEzega sobie pfawo do odsĘpienia od umo§y w prżyPadku wysĘpi§nia nasiępujących
okolicmości:
- podw}ższenia cen jednostkowych przez Wykonawcę z oaruszeniem trybu określonego w § l 3, ust 2

niniejszej umolłf,,
- innegó rodzaju nienależylego wykonania umowy, w tym doslarczenia towaru nieżgodnego z aĘcmikien

nr 1, niedostarczenia dokumentów wymioDionych W § 3 us!, 5,
- dostalczenia towaru złej jakości,
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_ w prłpadku zaprzesta a działalności Poradni w WSPL sP ZoZ w crudziądzu,
_ bralu środlow 6nansow}ch na p€ha rcali7ację umoĘ.

5. Zamawiającemu przy§ługuje prawo do rozwiązania umowy z powodu zawinionego podjęcia prżez
Wykonawcę działań określonych \ł decyzji nr 145MoN Mini§tra obrony narodowej z dnia 13 lipca 2017 roktl
jako niedopuszcżalne.

§9_§IŁAWYŻszA
1 . strona Umo\y, która opóźnia się ze swoim świadczenień wynikającym z niniejsżej Umowy ze wz8lędu na

dziahnie sity wyż§Zej ni€ j est narżona na kary umowne
2. DIa potszeb Umowy, ,,s il^ wyższa" ożnaaza zduzenie, ldórego wysĘpieŃe jest niezaleźn€ od stron i

któremu ni€ mogą one z.pobjec przy zachowaniu nalełtej staranności, a w szczególności: wojny, stany
nadzwyczajne, klęski żł,\łiolowe, epidemie, ograniczglia ?"vivane zk\^luaĄtanną, embargo, rewolucje,
zamieszki i strajki.

3 , Kźda ze stron jest obowiązana do ńez-ł,łłoczneco zawiadomi€nia drugi€j ze stron o zajściu przFadku siły
Wyższ9j. o il€ druga ze slron nie wskaze inaczej na piśmie, strona, która dokolała zaMadomi€nia Ędzie
kon§nuowała wykonywanie swoich obowiążów wynikających z Umowy, w takin zak€sie, w jakim j€st to
paĘcznie uzasadnione, jak rół,lrież musi podjąć w§zystkie alterna§. ne działania anie.żając€ do wykonania
Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarżenie Si]y Wyższej,

4. w prżypadku uslania Siły wyżśzej, strony niezwłocalie prżysĘPią do fealizacji swych obowiązków
ĘĄrikaj ących z Umotły

§ l0 - PoDwYKoNAwcY
l, Wykonawca oświadcza, że przedmiot njniej sżej umowy wykonywać będzie bez udziału podwykonawcóW

§ 11 - PoUFNoŚĆ
1 . Wykonawca zobowiązany j€st do zachowalia w tajemnicy informacji poufnych uzyskanych w związku z

wykonywaną umową.
2. Poprzez informacje poLllne loanmiemy pźede wszys&im: informacje Przetwarzane w celu r€alizacji działań

podstźwowych, tj, wrażliwe dane osobowe wy§tępuj4ce w formie niematerialnej (nP, dane w posaci cyfiow€j)
oraz rzadziej w formi€ materialnej (np. wydruki); informacj€ dotyczące wsPL sP ZoZ i osób w nim
pncujących.

3. Wykonawca zobolYiąuj€ się ni€ pozyskiwać Wjakikolwiek sposób inlormacj i poufnych poza ni€zbędnymi do
łykonania prredńiotu nini€jszej umowy

4. hformacje poufne bęą \łykorzystywane przez Wykonawcę wyłącaie w celu r€atizacji niniejszśj Umowy,
5. zobowi{zania podjęte pizez strony w niniejsłm pamgrafie pozoslają w mocy w cżasie trwa a, jak i po

zakończeniu umowy,
6. Jakikolwiek dokunent imy niż Umową wydany vykonawcy na potrżeby realiżacji unowy pozostaje

własDością Zamawiaj ąc€8o i pod]ega zwrotowi na żadanie Zamawiają€ego wraz ze wszystkimij€go kopiami
oraz nośnikami, na których dokumenl ten został zapisany w wersji elektroniczlej po zakończeniu rea|izacji
Urnowy,

7, wykona\łca podpisuje oświadcżenie o pouftości stanowiące Z!ą!4ikEL do niniejszej Umowy,

§ 12 _ UPowAij,NIENI PRZEDSTAWICELE
l, wsz€lkie dżiałania, których podjęciejest wymagan€ Iub dopusżczalne, j ak równi€ż wszelkię dokumenfy,

których sporądzeni€ jest wymagane lub dopuszczalne na mocy niniejszej Umowy prz€ż Zamawiającego tub
wykonawcę, mogą być podejmowane lub sporżądzane przeu niźej w}mienionych pz€dstawicieli|

Na rzecz i w imieniu Zańawiając€go woiciech stel|mrcher - uPowazniony reprezentant
Na rzecz i w imieniu wykonawcy ..,,,.,....,,,.,. _ upoważniony repr€zentant

§ 13 - ZMIANY UMowY
Z,a'n,awiająśy przewiduje możli\łość *?rowadzenia anian do treści zawanej umowy w stosunku do reści ofefty
na podstawi€, której dokonano lv}boru wykonawcy z zĄslrzeżen]em iż zl]Jiany te ni€ mo8ą powodować
negatywnych skŃków finansowych, jakościowych ani orgadzacyjnycb dlaZamawiająceBo,
Załres przewidywanych istotnyc} Zrrian oraz walunkitych zmiEn:
Zamawiający dopusżcza możliwość dokonania żnriany postanowień umo\Ą1 lł stosunku do treści oferty
Wykonawcy w następuj ących przypadkach:
l. zmiana okle§u realizacji Umoły, zamawiający dopu§żcza możliwość przedłuźenia czasu tMania umowy

określony w § 4 w pż)apadku niezrealizowania wartości umowy _ maks}łnainie do 3 mi€sięcy,
2. zamawiający pżewidtrje możli\łość dokonywania zmian ilościowych zźmavJianych dosbaw w zakresie

poszcze8ólnych pozycji przedmiotu zamóWienia ( tan, zamawiający będzi€ uprawniony do zamawiania
niektórych dostaw W ilościach większych, aniżeli będzie to wynikało z P.zedmiotu umowy, a niektórych
dostaw w ilościach mniejszych. aniżeli okeślone w umo\łi€ ) przy ża§howaniu oBó]nej wartoścj zamó\łienia (
ceny ) zastrzeżonej dla iłykonawcy \' umowie, która zo§tani€ zawarta w wyniku roz§tzygnięcia niniejszego



3. Wy§tąpienia okoliczności, których nie moha było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszącego
znamiona siły wyższej uprawniające Slrony do zmiany umo\ł! w zakre§ie wymagnyn dojej pńwidłow€j
realizacji,

4. Wycolbnia żProdukcji lub dyśtrybucji produktów wymięnionych w of€rcie Dostawcy -Zamawiający
dopuszcza wówczas do§tafczenie innego asortymentu, o paraneEach nie goBzych niż minimaln€ !łymogi
postawione w specyfikacji i§totnycb warunkóW zamówienia - załącznjku nr l do umo\ły, po uFżednim
udokumentowaniu przez Dostawcę bmłu możIiwości dostarczenia (pisemna informacja od producćnta lub
dystrybutora

5, Wsrystkie zmiany i uzupełni€nia umowy \łymagają formy pisenrnej pod rygorem nieważności w formie
an€ksu, podpisanego przez obie stTony.

§ l4 - INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z an. l 3 Rozporządzenia Parlamentu Eufopejskiego i Rady (U E) 20161679
z dnia 27 kwietnia 20ló r, \ł sprawie ocbrony o§ób frzycznych \N związkJ z przetwarzaniem danych
osobowych j w sprawie swobodnego przeplywu lakich danych oraz uchylenia d)TeĘwy 95i4ólwE (RoDo)
informujemy, że:

1. Admini§lratorem Pani/Pana danych osobouych j es1 Woj skowa sP€€jalistyczra Przychodnia Lekarska
samodzielny Publiczny zakładopiekiZdrowotnej
(WSPL sP zoą adr€s: uI. Legionów 57, 86_300 Grudziądz, re]',: 56 64 40 950

2. ln§pektorem ochrony danych osoborłych w Wojskow€j specjalistycznej Przychodni Lekarskiej sP
ZoZ w Gnrdziądzu jest p. Monika Błaźyń§ka , e_mail: iod@wspl,pl,Pl, adr€s: ul, Legionów 57, 86-300
Grud7,iąą tel.| 56 64 40 958

3. Pani/Pana dane osobowe przetwa.zane będą na podstawie art. 6 u§L l lit. c RoDo w celu związanym z
realiżacją niniejszej umowy,

4, odbiofcami PanvPana danych osobo§ych będą osoby ]ub podńioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o arl- 8 oraz an. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycalia 2004 r. _

Pra\ło zanówień publicrnych (t, j, Dz. U, 201 8 T, poz. l 986), dalej ,,ustawa Pzp",
5. PanV Pana dan€ osobowe będą przecbowy'lvane pfzez okres 5 lat od dnia zakończenia Po§tępowania o

ualżielenie zamóWienia, zgodnie z obowiązującym JRWA WSPL sP zoz w Grudziądżu.
6. obowiąz€k podania prżez Panią/Pana danych o§obo§ych bezpośrednio Pani,?ana dotycących j€st

w}Trogiem ustawowym okreŚlonym w prżcPisach ustawy pą, zwivAnyrn zudialem w posĘpo\łaniu
o udżielenie zarnówienia publiczne8o;konsekwencje niepodania ok€ślonych danych wynikają z
ustawy Pzp-

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje ni€ będą podejmowane w spo§ób
zautomatyzo{any! stosownie do art. 22 RoDo.

8, Posiada Pan/Pati:
- prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących na podstawie art, 15 RoDo,
_ pmwo do sprostowania PanvPana danych osobowych* na podstawie art, 16 RoDo,
_ na podstawie ań, l8 RoDo prawo ż4dania od administfatora o8raniczenia przetwarzania danych

osobotłych z żastrżeż€ni€m przypadkóW, o którycb mowa w ań. 18 ust.2 RoDo**,
_ prawo do wniesienia skaĘi do ofganu nadzorcżego tj. Prezesa Urzędu ochfony Danych osobołych.

9. Nie przysluguie Pani/Panu|
- prawo do usunięcia datrych osobowy€h w związku z an, l 7 ust, 3 lit. b, d lub e RoDq
_ prawo do prżenoszenia danych osobo\łych, o którym mowa rł ań. 20 RoDo,
- prawo spłzeciwu wobec prz€twarżania danych osobowych, o którJrm mowa w art, 2l RoDo, gdyż

podsi2wą pmwĘ przetwarżania Panj,Ęana danych osobowych jest an. ó ust. l lit, c RoDo.

§ r5 _ PosTANowIENlA DoDATKoWtr
l. Wykonawca bez pisemnej zgody Zarnawiającego nie rnoźe zbyć wierzf€lności plżyshgtljących mu wobec
zarnaviającego,

2. sPory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Ędą rozpaĘ\,ane prżez sąd właściwy dla siedziby
zamawiaJącego.

]. W sprawach nie u€gulowanych niniejszą umową mają żastosowanie odpowiednie prż€pisy Usta\ł! Prawo
Zamówi€ń lŁblica)ch i Kode[§U cywiln€go.

4, Umo\łę sporządzono w dwóchj€dnobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron,
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. skożyś.nie z praM do spmsioveia nie moźc skutkołać zfiianą wyniku postępowania o udzi9lcnie z.ńówięnia publicego si
niDą porlmvid uMry w żakBi. ńi€żgodn}tn 2 ufivą Pżp ofu nie nor. naru§z!ć integE]ności prctotofu oM jego

'i Prało do o8l.nicrenia p@twa@in ni6 ma ato§owdia w odni§ieniu do pź!.howywóią ł Glu apcMi.nia koEy§tani!
4 śrcdtóq @hmny pnwcj lub w elu @hony pw ilnej osoby li4{aej lub pńWcj, tub z u*€i na waźnc wględy inteE§u
publicae8o Unii Euopejskiej lub panśłn czlonłorvskicgo,

zalącznik nl 'l do umowy .,..,..,..,,,.,.., ,.,.,. dn

oświadczeDie wykonawcy o żachowaniu poulności

lN z..viązku z ręaliz^c:ą umowy nr ,,....,,,..,,...,..,,. ,ja niżej podpisany repreżentująoy

,.,,.,..,,.,.,.." jako

wykonawca oświadcza, źe zobowiązuję się do:

l. Nie ujawniania żadnych informacji ani środkóW ochony informacji oraz środków ochrony
systemu informatycznego, z którymi zapoznałem się podczas wykonywania zadania, o któfym
mowa powyźej, przekazanycb miprzez WSPL SP ZoZw Grtldzi4dzn,

2. Wykorzystania informacjijedynie w celach określonych przedmiotem umowy,
3. Podjęcia w§żelkich niezbędnych koków dla zapewnienia, że żadna osoba zaangżowana

Przez wykonawcę do ręalizacji unovy otrzylująca informacje poufne, wrużliwe oraz

infofuacje stanowiące iajemni§ę WSPL SP zoz nie ujawni tych informacji, ani ich źódłą
zarówno v całoŚci,jak i w części osobotn trzecim,

4. Ujawnienia informacjijedynie tyrn pracownikom, którym Ędą one niezbędne do
wykoiywaiia powi€rzonych im czynności na podstawie umowy i tylko w Zakresie, wjakim ci
pracownicy musą mieć dostęp w związku z realizacją prżedmiotu niniejszej umowy,

5, Nie kopiowania, nie powielanią ni€ utrwalania żdny§h danych lub informac.ji wjakikolwiek
sposób oraz nie lozpowszechnianiajakichkolwiek informacji lub dalych uzyskanyclr podczas

realizacji pf zędmiotu umowy,
6. Zapewnienia, aby środki łączności wykorzyslywane do odbioru, przekażylvania oraz

przechowywania informacji, do których będę miał dostęp w zwiążku z .ealiżacją zadania, o

którym mowa powyżej, gw4rantowały żabeżpieczenie informacji prżed dostępem osób

tPecich nic upowainion)ch do żapoznania się 7 nimi.

oświadczam, że mam świadomość skutkóW prawnych moBących powstaó w związku z naruszenięm
poufności otrzymanych informacji.

data i cłtelny podpis wykonawcy

ao
fu1
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ZaĘcznik !r 4

Wzór oświadczenia Wykolawcy o niepodlcganiu wykluczeniu i §pcłnianiu warunków
udzialu w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 u§ta§,y pzp.

Doryczy po§tępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Dostawa materiałów
medycanych olaz stomatologicznych - znak sprawy: GlIlZ?-t/22

Wvkonawca:

repreżentowany przęz:,..,..
i ]ię, naż}isko, stanołisko/pod§tdła do rcpreżenlAcji

oświadczenie wvkonawcY, w zakresie art. l08 u§t. l oraz art. 109 u§t, l Dkt. 4.8.10
u§tałw PzD

ośńadcz,arr', żęi

nie podlegam wykluczeniu z postępowanią na pod§tawi€ ań. l08 ust. 1 u§tawy Pzp;
nie podlegam wykluczeniu ż postępowania na podstawie ań. 109 ust. l pkt 4, 8,10
ustawy Pzp;
Oświadczam, że zachodzą w stosuŃu do rDnie pod§tawy wykluczęnia z postępowania
na podsawie art. .,..,.. ustawy Pzp (podać majqca żaslosowanie po^t6|ę pr.łwnq
wykluczenia spośród wwieniohych powyżej w art. l08 ust. 1 oraz 109 ust. l pkl_
4,8,10).
Jednocześnie oświadczarn, że w zwiPku z ww. okolicznością na podstawie art. ll0
ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

oświadczenie wykonawcv dotvczące Dodanvch inforBacii
oświadczam, żę wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne na
dzięń składania ofert i zgodne z prawdą oraz zosta}y pzedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia zamawiającego \ł błąd przy przedstawianiu informacji.

Podpis osoby/osób upowarnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawry.

Uwagal Oświadczenie należy podpisac:

kwalifikowanym podpi§ęm ęlektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

1)

2)

3)

o1 fu



z^lacżńklr 5

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO TE I SAME"| GRUPY KAPITAŁOWEI

pEystępując do postępowania o udzielenie zamóWienia publicznęgo realizowanego w tybie
podstawow},n bęz plzeprcwadzenia negocjacji o wartości poniźęj l40tys. euro,

prowadzonym przez Wojskową Specjalistyczną Przychodnie Lekarską SP ZOZ w
Grudziądzu, ul Legionów 57, 86-300 Grudziądz na:

Dostawę materiałó,W medycznych oraz stomatologicznych znakspra§ły Gll/ZP-tlz2

na podstawie ań, 108 ust. l pkt 5 ustawy z dnia I l września 2019 r, - Plawo zamówień
publicznych (Dz. U.202I poz. 7129 z póin. ufu ), oświadczam/my, że:

L-l należę/ymy do grupy kapitałowej (w rozumienill ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów Dz.U.z2020r. poz,,1076 ze zrn.), o której mowa
w art. art, 108 u§t. 1 pkt 5 ustawy Pzp, w skład któIej wchodzą następującę podmioty: *

t] nie należĘ/}łny do grupy kapitałowej (w rozumięniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie koŃurencji i konsumentów Dz.U. z2020 r.poz.1076 ze zm.), o któĘ mowa
w ań- art. l08 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp *

* Zaznaczyć odpowiedni kwadmt.
UWAGA: DOKLMENT NALEZY PODPISAC ELEKTRONICZNIE!

dnia..

* - żaznaczvć Właściwv kwadrat.

bZ


