Zp/35/PN-29/18

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ 221 000 EURO
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
Informacje ogólne
Tryb zamówienia:

przetarg nieograniczony

Zamawiający:

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

Adres zamawiającego:

ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych

Podstawa prawna:



Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. z 2017 r. poz. 1579) (dalej, jako Pzp).

I.Przedmiot zamówienia
Dostawy rękawic ortopedycznych, rurek intubacyjnych zbrojonych, igieł do iniekcji
jednorazowego uŜytku, podkładów absorpcyjnych, korków do cewników, sondy, pojemników do
odsysania raz o pojemności 200 ml sterylny podwójnie pakowany, ściereczek jednorazowego
uŜytku do mycia stołów operacyjnych i stolików, aparatów do szybkiego przetaczania krwi,
klipsów jednorazowego uŜytku, gazy, strzałki, pierścienie, barwniki, protezy głosowe, nici
okulistyczne, zestawów do nebulizacji jednorazowego uŜytku, implantów do operacji
rekonstrukcji piersi, akcesoria do neuromonitoringu do operacji onkologicznych gruczołu
tarczowego, obłoŜeń jednorazowe do implantacji / wymiany stymulatorów, testów do sterylizacji
parowej, set pediatryczny do przetaczania krwi, jednorazowy czujnik do pomiaru SpO2 do
pulsoksymetru w Technologii NELLCOR OxiMax dla noworodków i niemowląt.
Liczba pakietów – 20
Pakiet nr 1 – Rękawice ortopedyczne
Pakiet nr 2 – Rurki intubacyjne zbrojone
Pakiet nr 3 – Igły do iniekcji jednorazowego uŜytku
Pakiet nr 4 – Podkłady absorpcyjne
Pakiet nr 5 – Korki do cewników, sondy
Pakiet nr 6 – Pojemniki do odsysania raz o pojemności 200 ml sterylny podwójnie pakowany
Pakiet nr 7 – Ściereczki jednorazowego uŜytku do mycia stołów operacyjnych i stolików
Pakiet nr 8 – Aparat do szybkiego przetaczania krwi
Pakiet nr 9 – Klipsy jednorazowego uŜytku
Pakiet nr 10 – Gazy, strzałki, pierścienie, barwnik
Pakiet nr 11 – Protezy głosowe
Pakiet nr 12 – Nici okulistyczne
Pakiet nr 13 – Nici okulistyczne
Pakiet nr 14 – Zestawy do nebulizacji jednorazowego uŜytku
Pakiet nr 15 – Implanty do operacji rekonstrukcji piersi
Pakiet nr 16 – Akcesoria do neuromonitoringu do operacji onkologicznych gruczołu tarczowego
Pakiet nr 17 – ObłoŜenia jednorazowe do implantacji / wymiany stymulatorów
Pakiet nr 18 – Testy do sterylizacji parowej
Pakiet nr 19 – Set pediatryczny do przetaczania krwi

Pakiet nr 20 – Jednorazowy czujnik do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru w Technologii NELLCOR
OxiMax dla noworodków i niemowląt
Główny kod CPV : 33140000-3 – materiał medyczny
Dodatkowe kody CPV : 33140000-3 materiał medyczny - (dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20).
CPV : 33184400-7 protezy piersi – (dotyczy Pakietu nr 15).

Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (dalej jako: SIWZ).
Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Projekt umowy stanowi załączniki nr 3 a oraz 3b do SIWZ.
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1-4 ustawy Pzp. - stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu- stanowi
załącznik nr 5 do SIWZ.
Zamawiający moŜe zastosować procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1Pzp.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – maksymalna ilość pakietów na które
zamówienie moŜe zostać udzielone temu samemu Wykonawcy – 20 pakietów.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza komunikowanie się między Zamawiającym a Wykonawcami przy
uŜyciu środków komunikacji elektronicznej z wyłączeniem składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem przypadku
opisanego w art.93 ust. 4 Pzp.
Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania ze standardami akredytacyjnymi Centrum
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2015 dotyczącymi
przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do realizowania umowy z zachowaniem tych
standardów.
Treść standardów dot. przedmiotu zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej
Zamawiającego www.zdrowie.walbrzych.pl – BIP w zakładce « System Zarządzania Jakością ».

II. Miejsce realizacji zamówienia
Siedziba Zamawiającego.

III. Termin wykonania zamówienia
dla pakietu nr 1, 3, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17 - sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty
zawarcia umowy;
dla pakietu nr 20 sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (aktualna umowa
obowiązuje do 17.05.2018r.)
dla pakietu nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy ;
dla pakietu nr 18 sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy (aktualna umowa
obowiązuje do 02.07.2018r.) ;
dla pakietu nr 19 sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy (aktualna umowa
obowiązuje do 18.05.2018r.).

IV. Wymagania od Wykonawców
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1-4 ustawy Pzp
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. posiadają co najmniej dwie dostawy w zakresie
odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w szczególności w zakresie pakietu nr
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 materiałów medycznych, pakietu nr 15
protezy piersi.

V. Sposób oceny warunków udziału w postępowaniu
l.p.

Nazwa warunku

Sposób oceny warunku
na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz dokumentów do których
przekazania moŜe zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą tj. :

1.

posiadanie zdolności zawodowych w zakresie świadczenia dostaw w zakresie
1)
odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w szczególności w zakresie
pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 materiałów medycznych,
pakietu nr 15 protezy piersi na podstawie wykazu dostaw materiałów medycznych wykonanych
dostaw materiałów medycznych w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy materiałów medycznych zostały wykonane ,
oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
naleŜycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy materiałów medycznych były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeŜeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające uch naleŜyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu tj. wykonanie co najmniej dwóch dostaw w zakresie odpowiadającym swoim
Potwierdzenie
rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w szczególności w zakresie pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
spełniania przez
9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 materiałów medycznych , pakietu nr 15 protezy piersi na
Wykonawcę warunków kwotę minimum:
udziału w
dla pakietu nr 1 – 36 240,00 zł;
postępowaniu
dla pakietu nr 2 – 42 930,00 zł;
dla pakietu nr 3 – 21720,32 zł;
dla pakietu nr 4 – 7 410,00 zł;
dla pakietu nr 5 – 375,00 zł;
dla pakietu nr 6 – 7 000,00 zł;
dla pakietu nr 7 – 9 500,00 zł;
dla pakietu nr 8 - 850,00 zł;
dla pakietu nr 9 – 10 000,00 zł;
dla pakietu nr 10 – 5 750,00 zł;
dla pakietu nr 11 – 21 000,00 zł;
dla pakietu nr 12 – 3 780,00 zł;
dla pakietu nr 13 – 3 000,00 zł;
dla pakietu nr 14 – 5 460,00 zł;
dla pakietu nr 15 – 27 100,00 zł;
dla pakietu nr 16 – 6 400,00 zł;
dla pakietu nr 17 – 15 750,00 zł;
dla pakietu nr 18 – 70 000,00 zł;

dla pakietu nr 19 – 3 200,00 zł;
dla pakietu nr 20 – 34 825,00 zł;

2.

Potwierdzenie braku
podstaw do
wykluczenia zgodnie z
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23
oraz ust. 5 pkt. 1-4

na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz dokumentów do których
przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą tj. :
posiadanie odpisu z właściwego rejestru – na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;

A) JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zamiast dokumentów
wymienionych w:
- pkt. 2 tabeli: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości (wystawiony nie wcześniej niŜ 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert).
JeŜeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złoŜone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę, zamawiający moŜe
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

VI.Podmioty ubiegające się wspólnie o zamówienie
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, Ŝe nie
podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1-4 oraz spełniają warunki
udziału w postępowaniu składa kaŜdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym kaŜdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

VII. Wadium
Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium.

VIII. Pozostałe informacje
•

Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być uŜyte jedynie w
celu sporządzenia oferty, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.

•

Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

•

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia moŜna otrzymać w godz. od 07: 00 do
14:35 pod wymienionymi niŜej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego – od
osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
- w sprawach formalno prawnych: mgr Dorota Piekarz – Referent administracyjny
tel. (74) 6489700 fax. (74) 6489700, mail : dorota.piekarz@zdrowie.walbrzych.pl
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: porozumiewanie się Zamawiającego z
Wykonawcami moŜe odbywać się formie pisemnej, e-mailem lub faksem na numer (074) 6489700.
JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

IX. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

X. Zawartość oferty
Oferta musi zawierać:
Lp.

Nazwa (rodzaj) dokumentu

1.

Wypełniony wzór oferty wraz z formularzem cenowym – załącznik nr 1 i 2 do SIWZ

2.

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 5 do SIWZ.

3.

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1-4
ustawy Pzp. - załącznik nr 4 do SIWZ

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu:
- zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w oświadczeniu, Ŝe nie
podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1-4 oraz spełniają warunki
udziału w postępowaniu .
Na Ŝądanie zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu:
- zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w oświadczeniu, Ŝe nie
podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1-4 oraz spełniają warunki
udziału w postępowaniu .

XI.A Dokumenty, do których przekazania moŜe zostać wezwany Wykonawca, którego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zgodnie z art. 26 ustawy Pzp.
Lp.

Nazwa (rodzaj) dokumentu

1.

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

2.

Wykaz dostaw materiałów medycznych wykonanych odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia , a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy materiałów medycznych zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
dostawy materiałów medycznych zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie, przy czym dowodami, o których mowa są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeŜeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich naleŜyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. wykonanie co najmniej dwóch dostaw w zakresie
odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w szczególności w zakresie pakietu nr pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 materiałów medycznych, pakietu nr 15 protezy piersi na kwotę minimum:
dla pakietu nr 1 – 36 240,00 zł;
dla pakietu nr 2 – 42 930,00 zł;
dla pakietu nr 3 – 21720,32 zł;
dla pakietu nr 4 – 7 410,00 zł;

dla pakietu nr 5 – 375,00 zł;
dla pakietu nr 6 – 7 000,00 zł;
dla pakietu nr 7 – 9 500,00 zł;
dla pakietu nr 8 - 850,00 zł;
dla pakietu nr 9 – 10 000,00 zł;
dla pakietu nr 10 – 5 750,00 zł;
dla pakietu nr 11 – 21 000,00 zł;
dla pakietu nr 12 – 3 780,00 zł;
dla pakietu nr 13 – 3 000,00 zł;
dla pakietu nr 14 – 5 460,00 zł;
dla pakietu nr 15 – 27 100,00 zł;
dla pakietu nr 16 – 6 400,00 zł;
dla pakietu nr 17 – 15 750,00 zł;
dla pakietu nr 18 – 70 000,00 zł;
dla pakietu nr 19 – 3 200,00 zł;
dla pakietu nr 20 – 34 825,00 zł;
3.

Oświadczenie Wykonawcy, iŜ oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie
z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211).

4.

Oświadczenie Wykonawcy, iŜ oferowany przedmiot zamówienia posiada certyfikat CE oraz certyfikat FDE w zakresie pakietu nr 15.

5.

Opisy, fotografie (katalogi) przedmiotu zamówienia w języku polskim- z dokładnym wskazaniem, którego pakietu i której pozycji w
pakiecie dotyczy dany opis, fotografia (katalog).
Opisy, fotografie (katalogi) mają odzwierciedlać opis przedmiotu zamówienia zgodnego z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

6.

W przypadku braku moŜliwości jednoznacznej oceny czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania z załącznika nr 1 do
SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania próbki którejkolwiek pozycji z pakietu budzącej wątpliwość.

Dostarczone próbki po dokonaniu oceny podlegają zwrotowi Wykonawcy, zgodnie z art. art. 97 ust. 2
ustawy Pzp.
Niedostarczenie próbki w wyznaczony przez Zamawiającego terminie skutkować będzie odrzuceniem
oferty ze względu na brak moŜliwości sprawdzenia zgodności próbki z opisem przedmiotu
zamówienia.
Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi
za zgodność z oryginałem przez osobę upowaŜnioną do reprezentacji Wykonawcy.
Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczoną przez osobę upowaŜnioną do reprezentacji Wykonawcy.

XI B. Grupa kapitałowa
Wykonawcy, zgodnie z art. 24 ust. 11 w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp., przekaŜe
Zamawiającemu oświadczenie o przynaleŜności lub braku przynaleŜności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złoŜeniem
oświadczenia, wykonawca moŜe przedstawić dowody, Ŝe powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
XII. Sposób składania ofert
•
•
•
•
•

Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.
Ofertę naleŜy złoŜyć w formie pisemnej.
Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.

•
•
•
•
•

•
•

•

Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim oraz zostać podpisana przez osobę/y
upowaŜnioną/e do reprezentowania firmy, zgodnie z przepisami powszechnego prawa
obowiązującego w kraju pochodzenia Wykonawcy.
Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane, spięte (zszyte) we właściwej
kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty.
Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez
osobę/y podpisującą/ce ofertę.
Wykonawca moŜe zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem
zamówienia, sposobem przygotowania i złoŜenia oferty.
Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym
postępowaniem, przy czym odpowiedź pisemna zostanie przesłana wszystkim uczestnikom
postępowania bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie umieszczona na stronie
internetowej.
Zamawiający udzieli odpowiedzi zgodnie z art. 38 Pzp.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający moŜe
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. O kaŜdej ewentualnej zmianie
Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania, zamieszczając
informację na stronie internetowej.
JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa
i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą
podlegały nowemu terminowi.
•Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp dotyczącymi jawności postępowania oraz w związku z przepisami
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity:
Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1503 z późniejszymi zmianami), Wykonawca moŜe, nie później
niŜ w terminie składania ofert zastrzec, Ŝe informacje nie mogą być udostępniane oraz
wykazać, iŜ zastrzeŜone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca w tym
celu moŜe złoŜyć jedną ofertę składającą się z dwóch części:
•

- części jawnej,

• - części niejawnej – w sytuacji, w której Wykonawca zastrzega sobie tajemnice
przedsiębiorstwa za wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa. Wykonawca powinien «
część niejawną » oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości np. w odrębnym opakowaniu
oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa.
Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.
Ponadto Wykonawca winien wykazać jakie działania podjął celem zachowania poufności
informacji zawartych w «części niejawnej » oraz, udowodnić Ŝe nie były one wcześniej
upubliczniane. Brak skutecznego wykazania działań Wykonawcy w celu zachowania
poufności informacji zawartych w «części niejawnej » skutkować moŜe ujawnieniem przez
Zamawiającego tych informacji, o czym (zamiar ujawnienia) Zamawiający powiadomi
Wykonawcę pisemnie.
Wycofanie oferty lub jej zmiany
Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod
warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o tym fakcie przed upływem
terminu składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone według takich samych wymagań, jak
składana oferta, tj. z podpisem osoby, która podpisała ofertę, w kopercie odpowiednio

oznakowanej dodatkowo z dopiskiem „ZMIANA”.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złoŜenie pisemnego powiadomienia z podpisem osoby upowaŜnionej do reprezentacji
Wykonawcy.
Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną one
dołączone do oferty.
Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:
<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >
<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >
oferta w <TRYB PRZETARGU>
na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>
nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>

XIII. Miejsce i termin składania ofert
1)

Oferty moŜna składać w siedzibie Zamawiającego – Dział Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia - w terminie do dnia 27.04.2018 r. do godziny10.00

2)

Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona po upływie terminu określonego w art. 84 ust. 2
ustawy Pzp.

XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert
1)

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w Bibliotece Szpitala w dniu 27.04.2018 r.
do godziny 10:15

2)

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

3)

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

XV. Sposób obliczenia ceny oferty
1)

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (takŜe podatku od towarów i usług) a takŜe z
uwzględnieniem całego okresu trwania umowy.

2)

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W razie rozbieŜności między
zapisem cyfrowym i słownym decyduje zapis słowny.

XVI. Ocena ofert
1)

Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać
od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych ofert oraz dokonać poprawek
oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą
błędy w obliczeniu ceny.

2)

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert
na podstawie następujących kryteriów:

Lp.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1.

Cena

60 %

2.

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla
zamówień bieŜących:
powyŜej 2 do 3 dni- 40 pkt.
4 dni - 20 pkt.
5 dni - 0pkt.

40%

Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena:
KaŜdy z pakietów bedzie oceniany odzielnie

Cena najniŜsza otrzymuje automatycznie 60 pkt.
Przeliczenie punktów dla oferty o wyŜszej cenie:

Cena najniŜsza z oferty a
---------------------------------

x 60 pkt = ilość punktów dla oferty ocenianej

Cena wyŜsza z oferty ocenianej

o wyŜszej cenie

3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryterium wyboru.
4) Zamawiający po wyborze oferty informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeŜeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeŜeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe punktację przyznaną
ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
- uniewaŜnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne
oraz zamieści informację na stronie internetowej- BIP.
5) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania w określonym
terminie umowy, jednak nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty
i nie później niŜ przed upływem terminu związania ofertą.
6) Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym w
powiadomieniu o wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.
7) JeŜeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłoŜenia
umowy regulującej ich współpracę.

XVII.Istotne warunki umowy
Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych niŜej istotnych jej
warunków:



Zgodnie z załącznikiem nr 3a oraz 3b – wzór umowy.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują środki
ochrony prawnej na zasadach opisanych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
ZATWI E R D ZAM
Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak
data zatwierdzenia: …......2018 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pakiet nr 1
Rękawice ortopedyczne

Lp.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDN.
MIARY

ILOŚĆ
12 m-cy

1.

Rękawice ortopedyczne

para

24 000

CENA
NETTO

VAT

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

Razem :

Rękawice ortopedyczne- lateksowe rękawice chirurgiczne stosowane przy zabiegach ortopedycznych.
Materiał: naturalny lateks kauczukowy,
Rozmiary; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5
Rozmiar nr 7,0- 2500; 7,5- 2500; 8,0- 800; 8,5-700.
Średnia grubość pojedyncza: palec środkowy: 0,33mm, dłoń: 0,30mm, mankiet: 0,26mm
Długość rękawicy min 295mm
AQL 1,0
Skład chemiczny:
Przyspieszacze: Zinc diethyldithiocarbamate, Zinc dibutyl dithiocarbamate
Przeciwutleniacz: Butylated reaction product of p-cresol I dicyclopentadiene
Pigment: Titanium dioxide, Brown dispersion
Środek koagulujący: Calcium Nitrate
Bezpudrowe, lateksowe, pakowane sterylnie, kolor brązowy.
Poziom protein lateksu: < 30 µg/g
Penetracja wirusów test ASTM F-1671
Kształt anatomiczny. Mankiet rolowany
Powierzchnia zewnętrzna: teksturowana, chlorowana, silikonowana.
Powierzchnia wewnętrzna: powleczona poliuretanem, silikonowana
Sterylizacja: napromieniowanie 25 kGy Gamma
Klasyfikacja CE: klasa IIa
Dopuszczalny okres składowania: 5 lat.

Pakiet nr 2
Rurka intubacyjna zbrojona
L.P

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

Rurka intubacyjna - zbrojona średnica
mankietu 13-14mm - rozm.
5.0 ;skala głębokości od 15 cm
Rurka intubacyjna - zbrojona średnica
mankietu 16-17mm - rozm.
5.50 ;skala głębokości od 15
cm
Rurka intubacyjna - zbrojona średnica
mankietu 19-20mm - rozm.
6.00 ;skala głębokości od 15
cm
Rurka intubacyjna - zbrojona średnica
mankietu 19-20mm - rozm.
6.50 ;skala głębokości od. 17
cm
Rurka intubacyjna - zbrojona średnica
mankietu 22-23mm - rozm.
7.00 ;skala głębokości od 17
cm
Rurka intubacyjna - zbrojona średnica
mankietu 24-25mm - rozm.
7.50 ;skala głębokości od 19
cm
Rurka intubacyjna - zbrojona średnica
mankietu 25-26mm - rozm.
8.00 ;skala głębokości od 19
cm
Rurka intubacyjna - zbrojona średnica
mankietu 26-27mm - rozm.
8.50 ;skala głębokości od 21
cm
Rurka intubacyjna - zbrojona
rozm. 9.0- średnica mankietu
28-29mm 0 ;skala głębokości
od 21 cm

JEDN.
MIARY

ILOŚĆ
24 m-ce

szt.

120

szt.

120

szt.

240

szt.

240

szt.

1 100

szt.

1 000

szt.

1 300

szt.

600

szt.

50

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

Razem:

4770

Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym –
wykonane z medycznej odmiany silikonowego PCV, odporna na zaginanie. Dwa wyraźne
czytniki głębokości nad mankietem, oczko Murphego, rozmiar rurki na rurce oraz baloniku
kontrolnym, na stałe wtopiony, barwny łącznik 15 mm.
Rurki z prowadnicą, wyprofilowane. Prowadnica o właściwościach poślizgowych,
umieszczona wewnątrz rurki, dostosowana rozmiarem i długością.
Sterylne, pakowane pojedynczo, jednorazowego uŜytku. Oznaczenie numeru rozmiaru i
numeru serii na opakowaniu jednostkowym. Opakowanie folia/papier o profilu ułatwiającym
zachowanie pamięci kształtu rurki z prowadnicą. Łatwe otwarcie opakowania od strony
łącznika.

Pakiet nr 3
Igły do iniekcji jednorazowego uŜytku

L.P.

1.

2.

3.

4.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

Igła 0,33x12 ,,Luer op.100szt.
Jałowe, cienkościenne o
zwiększonym świetle
pozwalającym na uzyskanie
wyŜszych przepływów podczas
iniekcji, wykonane ze stali
nierdzewnej, nietoksyczne,
niepirogenne, dobrze
dopasowane do strzykawki o
duŜej ostrości
Igła 0,5x25 ,,Luer op.100szt.
Jałowe, cienkościenne o
zwiększonym świetle
pozwalającym na uzyskanie
wyŜszych przepływów podczas
iniekcji, wykonane ze stali
nierdzewnej, nietoksyczne,
niepirogenne, dobrze
dopasowane do strzykawki o
duŜej ostrości
Igła 0,6x30 ,,Luer op.100szt.
Jałowe, cienkościenne o
zwiększonym świetle
pozwalającym na uzyskanie
wyŜszych przepływów podczas
iniekcji, wykonane ze stali
nierdzewnej, nietoksyczne,
niepirogenne, dobrze
dopasowane do strzykawki o
duŜej ostrości
Igła 0,7x30 ,,Luer op.100szt.
Jałowe, cienkościenne o
zwiększonym świetle
pozwalającym na uzyskanie
wyŜszych przepływów podczas
iniekcji, wykonane ze stali
nierdzewnej, nietoksyczne,
niepirogenne, dobrze
dopasowane do strzykawki o
duŜej ostrości

JED.
MIARY

ILOŚĆ
NA
12 m-cy

op.

15

op.

100

op.

70

op.

250

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

5.

6.

7.

8.

Igła 0,8x40 ,,Luer op.100szt.
Jałowe, cienkościenne o
zwiększonym świetle
pozwalającym na uzyskanie
wyŜszych przepływów podczas
iniekcji, wykonane ze stali
nierdzewnej, nietoksyczne,
niepirogenne, dobrze
dopasowane do strzykawki o
duŜej ostrości
Igła 0,9x40 ,,Luer op.100szt.
Jałowe, cienkościenne o
zwiększonym świetle
pozwalającym na uzyskanie
wyŜszych przepływów podczas
iniekcji, wykonane ze stali
nierdzewnej, nietoksyczne,
niepirogenne, dobrze
dopasowane do strzykawki o
duŜej ostrości
Igła 1,1x40 ,,Luer op.100szt.
Jałowe, cienkościenne o
zwiększonym świetle
pozwalającym na uzyskanie
wyŜszych przepływów podczas
iniekcji, wykonane ze stali
nierdzewnej, nietoksyczne,
niepirogenne, dobrze
dopasowane do strzykawki o
duŜej ostrości
Igła 1,2x40 ,,Luer op.100szt.
Jałowe, cienkościenne o
zwiększonym świetle
pozwalającym na uzyskanie
wyŜszych przepływów podczas
iniekcji, wykonane ze stali
nierdzewnej, nietoksyczne,
niepirogenne, dobrze
dopasowane do strzykawki o
duŜej ostrości

op.

12000

op.

450

op.

600

op.

950

Razem:

Parametry techniczne :
- pochodzące od jednego producenta
- pakowane pojedynczo, w papierowo-foliowych w blistrach, łatwe w oddzieleniu,
- opakowanie igły umoŜliwiajace otwarcie opakowania w sposób sterylny (część
papierowo-foliowa przy nasadzie igły łatwa do rozdzielenia się podczas otwarcia),
- pojedyncze opakowanie igły powinno posiadać nadruk w kolorze konektora oraz
nazwę producenta lub importera, numer serii i datę waŜności, napisy w języku
polskim,
- oznaczenie kolorystyczne rozmiaru igieł

Pakiet nr 4
Mata absorcyjna na rozlane wydzieliny

L.P.

1.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
24 m-ce

Mata absorcyjna na rozlane
wydzieliny na bloku operacyjnym
rozmiar 37x72 cm, wchłaniająca ok.
16 litrów płynów, zawierająca
preparat Ŝelujący w osłonie z
włóknistej tkaniny

szt.

1000

CENA
CENA
NETTO BRUTTO

RAZEM:

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

Pakiet nr 5
Korek do cewników, sondy

L.P.

1.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDNOST.
MIARY

ILOŚĆ
24 m-ce

Korek do cewników :
- sterylny,
- jednorazowego uŜytku,
- ze skrzydełkami
ułatwiającymi załoŜenie i
usunięcie korka z
cewnika

szt.

3 000

Razem:

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

Pakiet nr 6
Pojemnik do odsysania raz o pojemności 200 ml sterylny podwójnie pakowany

L.P.

1.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDNOST.
MIARY

ILOŚĆ
24 m-ce

Pojemnik do odsysania
raz o pojemności 200
ml sterylny podwójnie
pakowany

szt.

12 000

Razem:

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

Pakiet nr 7
Ściereczki jednorazowego uŜytku do mycia stołów operacyjnych i stolików

L.P.

1.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDN.
MIARY

Czyściwo specjalistyczne
do czyszczenia o wym.
30x38 umoŜliwiające
utrzymanie najwyŜszej
higieny i ułatwiające
przestrzeganie norm
HACCP. Wytrzymałe i
wydajne, wykonane z
wiskozy i poliestru.W
małych poręcznych
opakowaniach, pakowane
po 40 sztuk. Ściereczka w
kolorze czerwonym.

szt.

Razem:

ILOŚĆ
na 24 m-ce

32 000

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

Pakiet nr 8
Aparat do szybkiego przetaczania krwi

L.P.

1.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDN.
MIARY

ILOŚĆ
24 m-ce

Aparat do szybkiego
przetaczania krwi

szt.

300

Razem:

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

Pakiet nr 9
Klipsy jednorazowego uŜytku

L.P.

1.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDN.
MIARY

ILOŚĆ
24 m-ce

Klipsy jednorazowego
uŜytku, sterylne,
czasowe – plastikowe na
skórę głowy

szt.

10 000

Razem:

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

Pakiet nr 10
Gazy, strzałki, pierścienie, barwnik

L.P.

1.

2.

3.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

Pierścień typu Malyugin ring
o wielkości 6,25 mm
- niezbędny do zabiegów
zaćmy
- materiał: polipropylen
- kształt – kwadrat z pętlami
w kątach do załoŜenia na
tęczówkę w komplecie
injektor jednorazowego
uŜytku do wszczepiania i
usuwania ringu z jednego
portu operacyjnego
- opakowanie – 3 szt
SF6 TO GAZ
OKULISTYCZNY do
wewnątrzgałkowej
tamponady w chirurgii
witreoretinalnej SF6
sześciofluoran siarki
pakowany w pojedyncze 75
ml pojemniki. Produkt
wielorazowego uŜytku.
Specjalny wielowarstwowy
pojemnik zapobiega
wydostawaniu się gazu na
zewnątrz. W opakowaniu
wraz z strzykawką 0,2 um,
igła 30 G oraz złącze
C3F8 gaz okulistyczny do
wewnątrzgałkowej
tamponady w chirurgii
witreoretinalnej. Pakowany
w pojedyncze 75 ml
pojemniki. Produkt
wielorazowego uŜytku.
Specjalny wielowarstwowy
pojemnik zapobiega
wydostawaniu się gazu na
zewnątrz. W opakowaniu
wraz z strzykawką 0,2 um,
igła 30 G oraz złącze

JED.
MIARY

ILOŚĆ
NA
12 m-cy

op.

12

szt.

6

szt.

6

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

4.

0,18% barwnik trypanu,
pakowany w
ampułkostrzykawki o
pojemności 0,7 ml. Produkt
gwarantuje szybkie i
skuteczne wybarwianie
tkanek oka bez zbędnego
ryzyka dla pacjenta
(pakowany po 6 szt)

op.

4

5.

Strzałki spongostanowe
( pakowane po 10 szt w
opakowaniu 100szt)

op.

15

Razem:

Pakiet nr 11
Protezy głosowe

L.P.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDN.
MIARY

ILOŚĆ
12 m-cy

1.

N°- 8

szt.

8

2.

N°- 10

szt.

8

3.

N°- 12,5

szt.

8

4.

N°- 15

szt.

8

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

Razem:
Wszczepiana proteza głosowa jednorazowego uŜytku, przeznaczona do rehabilitacji głosu po
chirurgicznym usunięciu krtani. Jednokierunkowa zastawka umieszczona w przetoce
tchawiczo-przełykowej, umoŜliwiająca przepływ powietrza między tchawicą i przełykiem.
Wyrób wykonany z silikonu i polimeru fluorowego klasy medycznej.

Pakiet nr 12
Nici okulistyczne

Lp.

1.

2.

Minimalna
Grubość
długość
nitki
nitki

8/0

7/0

Rodzaj igły

Ilość

30 cm

igła 3/8
koła, 6
mm
szpatułko
wata,
pakowane
po 36
saszetek

108

30 cm

igła 3/8
koła, 6
mm
szpatułko
wata,
pakowane
po 36
saszetek,

108

Cena
netto
Cena
za
brutto za
saszetk saszetkę
ę

Wartość
netto

Wartość
brutto

Kod
produktu

Nazwa

Zawartość
opakowania
zbiorczego

Razem

Szef wchłanialny , pleciony, zbudowany z kwasu poliglikolowego, powlekany
stearynianem wapnia i polikaprolaktonem, o wytrzymałości na zerwanie 60-70% po 14
dniach i 25-45% po 21 dniach czas wchłaniania 60-90 dni.
KaŜde opakowanie powinno zawierać nazwę szwu, grubość kod, numer seryjny i datę
waŜności.
Zamawiający nie dopuszcza róŜnicy w ostrzu igły długości nitki. Termin waŜności szwów nie
krótszy niŜ 24 m-ce.
Zamawiający wymaga instrukcji uŜytkowania w języku polskim

Pakiet nr 13
Nici okulistyczne
Szef niewchłanialny , polipropylenowy

Grubość
nitki
L.P.

1.

8/0

Minimalna
długość
nitki

20 cm

Rodzaj
igły

Ilość

Cena
netto za
saszetkę

Cena
brutto za
saszetkę

Wartość
netto

Wartość
brutto

Kod
produktu

Nazwa

igła
podwójn
a prosta ,
nić
120
niewchła
nialna

Razem

KaŜde opakowanie powinno zawierać nazwę szwu grubość kod, numer seryjny i datę waŜności.

Zawartość
opakowania
zbiorczego

Pakiet nr 14

Zestawy do nebulizacji jednorazowego uŜytku

L.P.

1.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDN.
MIARY

ILOŚĆ
12 m-cy

Nebulizator – komplet
(dren, maska lub ustnik,
pojemnik na lek) w
zaleŜności od potrzeb

szt.

3 900

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

Razem:

Nebulizator jednorazowego uŜytku
- w komplecie: pokrywka z wylotem powietrza
- rozpylacz z efektywnym wytwarzaniem aerosolu (system kanalikowy ułatwiający lepsze
wchłanianie mgiełki nebulizacyjnej do płuc)
- przegroda
- komora leku
- produkt bez latexu
- mała objętość pozostałości leku po nebulizacji
- krótki czas podawania leku< 7 min
- maska do inhalatora dla dorosłych lub dzieci, mocowana na gumki z wysokiej jakości
tworzywa, dobrze dopasowująca się do twarzy
- rozmiar masek dla noworodków, dzieci i dorosłych S, M, L, XL
- ustnik typ fajka
- ilość poszczególnych typów nebulizatorów (maska/ustnik, dorosły/dziecko) – w zaleŜności
od aktualnego zapotrzebowania
- kompatybilny z posiadanymi inhalatorami
- pakowany pojedynczo
- opatrzony datą waŜności na kaŜdym opakowaniu
- sterylny

Pakiet nr 15
Implanty do operacji rekonstrukcyjnych piersi

1. Implanty piersiowe anatomiczne teksturowane :
- powierzchnia teksturowana
- sterylne
- pakowane pojedynczo
- róŜnorodny kształt, trzy rodzaje podstawy, okrągła oraz owalna pionowo i poziomo
- wypełnione spoistym Ŝelem silikonowych z efektem „pamięci”, co oznacza, Ŝe elastyczny
Ŝel silikonowy imituje naturalne ruchy tkanki piersiowej, kaŜdorazowo powraca do swojej
formy początkowej
- dostępne w wersjach z dwoma rodzajami Ŝelu silikonowego
- bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu Ŝelu do organizmu
- doŜywotnia gwarancja na integralność powłoki implantu
- powłoka odporna na działania mechaniczne
- zakres pojemności 45-1035 ml
- róŜne projekcje (3 lub 4)
- róŜne wysokości (3 lub 4 )
- produkcja UE
- doŜywotnio gwarancyjna wymiana w przypadku pęknięcia implantu

2. Implanty piersiowe anatomiczne o powierzchni pokrytej gąbką poliuretanową
- powierzchnia pokryta pianką mikropoliuretanową
- róŜnorodny kształt, podstawa okrągła i owalna pionowo i poziomo
- wypełnione Ŝelem silikonowym z efektem „pamięci”
- dostępne w wersjach z 2 rodzajami Ŝelu silikonowego
- bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu Ŝelu do organizmu
- doŜywotnia gwarancja na integralność powłoki implantu
- powłoka odporna na działania mechaniczne
- zakres pojemności 45-1035 ml
- róŜne projekcje (4 projekcje)
- produkcja UE
- doŜywotnio gwarancyjna wymiana w przypadku pęknięcia powłoki implantu
- gwarancja w przypadku wystąpienia przykurczu torebkowego w skali Bakera stopień III i IV
– maksymalnie 10 lat od daty wszczepienia.
3. Sizery śródoperacyjne w objętościach od 45ml do 940ml
- kompatybilne wymiarami z protezami z punktów 1 i 2
Rozmiar i typ implantu zamawiający określi w trakcie zamówienia
Planowana ilość zuŜycia rocznego 30 sztuk
Implanty powinny być dostępne w ciągu 5 dni roboczych od złoŜenia zamówienia
Wartość szacunkowa zamówienia 30x1950 = 54200 neeto

Pakiet nr 16
Przetarg na akcesoria do neuromonitoringu do operacji onkologicznych gruczołu
tarczowego
Zestawy powinny być kompatybilne z urządzeniem Inomed …. , które jest uŜywany na bloku
operacyjnym
Poszczególne elementy mają być dostępne nie tylko w pakietach ale równieŜ pojedynczo
Rozmiar rurki/tuby intubacyjnej zamawiający określi podczas składania zamówienia
Planowana ilość rocznego zuŜycia ok. 30 zestawów
Zestawy składające się z 3 elementów:
1. Rurka/tuba intubacyjna ze zintegrowaną elektrodą bierną jednokanałową
- jednorazowe
- sterylne
- pakowane oddzielnie
- średnice wewnętrzne rurki od 5,5mm do 8,5mm
2. Stymulator bipolarny
- jednorazowy
- sterylny
- pakowany oddzielnie
- długość przewodu min 200cm
3. Uziemienie i kabel referencyjny
- uziemienie z igłą do wkłucia w tkanki pacjenta
- długość igły 12 mm
- długość przewodu min 150 cm

Wartość zamówienia 30 x 460 = 12800 zł netto

Pakiet nr 17
ObłoŜenia jednorazowe do implantacji / wymiany stymulatorów

L.P.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDN.
MIARY

Spełniający wymogi normy
EN 13795-1-3
-1 serweta na stolik 150x240cm
wykonana z laminatu
dwuwarstwowego o gramaturze
min. ponad 60g/m2-zawinięcie
zestawu
-1 serweta do obłoŜenia klatki
piersiowej 200x390cm z oknem o
wym.35x40cm wypełnionym
folią chirurgiczną oraz
otoczonym dodatkową warstwą
wysokochłonną. Serweta
wyposaŜona w dwie kieszenie 3komorowe i prowadnice drenów,
wykonana z włókniny
trójwarstwowej typu SMS o
min.grubości ponad 50g/m2,
dodatkowa warstwa chłonna z
laminatu dwuwarstwowego o
grubości ponad 100gr., krawędzie
zestaw
1. serwety wykonane z
niebarwionego polimeru o
grubości min.0,12mm
-1 kieszeń przylepna 30x40cm,
1-komorowa
-1 osłona na głowicę RTG,O
80cm
- 4 ściereczki chłonne 30x30cm
- 1fartuch chirurgiczny XXXL
wykonany z włókien typu SMS o
gr.min.45g/m2
- 1fartuch chirurgiczny L
wykonany z włókniny typu SMS
o gr.min.45g/m2
- 1miseczka 150-250ml z
tworzywa sztucznego
- 1miseczka 300-500ml z
tworzywa sztucznego
- jednorazowa penseta
anatomiczna ząbkowana długość
od 13-16cm
- skalpel 23 z rekojeścią

Razem:

ILOŚĆ
m-cy

350

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODU
CENT

Pakiet nr 18 Testy do sterylizacji parowej

ASORTYMENT

JEDNOSTKA

ILOŚĆ na

SZCZEGÓŁOWY

MIARY

2 lata

- Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do
sterylizacji parą wodną z próŜnią wstępną, ostateczny
odczyt wyniku po 1h inkubacji, odczyt automatyczny w
autoczytniku. Na fiolce wskaźnik chemiczny oraz naklejka
zawierająca nazwę mikroorganizmu testowego i miejsce do
opisu.

szt.

500 szt.

szt.

1

szt.

4000 szt.

szt.

300000 szt.

szt.

1400 szt.

Lp.

1

Pakiet w składzie:

- Autoczytnik przeznaczony do inkubacji wskaźników
biologicznych do pary wodnej z próŜnią wstępną, o
ostatecznym odczycie po 1h. Odczyt automatyczny.

2

Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do
sterylizacji parą wodną z próŜnią wstępną, ostateczny
odczyt wyniku po 1h inkubacji, odczyt automatyczny w
autoczytniku. Na fiolce wskaźnik chemiczny oraz naklejka
zawierająca nazwę mikroorganizmu testowego i miejsce do
opisu.
Testy takie same jak w pozycji nr 1.

3

4

Integrator chemiczny klasy 5, do sterylizacji parowej z
przesuwającą się substancja wskaźnikową, do
monitorowania i kontroli pakietu zarówno w cyklach
sterylizacji 121o C jak i 134o C, nie wymagający
interpretacji zmiany koloru
Pakiet testowy Bowie & Dick – jednorazowy, gotowy do
uŜycia pakiet, do sterylizacji parowej w temp. 134o C i w
czasie 3,5 minuty

Pakiet nr 19
Set pediatryczny do przetaczania krwi

L.P.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

Set pediatryczny do
1. przetaczania krwi

JEDN.
MIARY

ILOŚĆ
24 m-ce

szt.

200

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

Razem:

Parametry:
Aparat do grawitacyjnej podaŜy krwi z biureta o pojemności 100 ml wyskalowany co 1 ml, sterylny,
długość linii 185 cm, zacisk szczelinowy do zamykania przepływu worka, komora kroplowa 10kr/ml,
biureta pomiarowa wyposaŜona w dodatkowy port do wstrzyknięć. Zestaw posiada specjalny zawór
pływakowy zabezpieczający układ przed zapowietrzaniem, filtr powietrza 3 mikrony, filtr w linii 170
mikronów, zacisk rolkowy do ustawienia prędkości przepływu. Wstawka do dodatkowych
wstrzyknięć ok. 5-10 cm od końca linii infuzyjnej. Fabrycznie zestaw wyposaŜony w zastawkę na
końcu linii pozwalającej na wypełnienie (odpowietrzenie) drenu bez ryzyka niekontrolowanego
wycieku. Instrukcja obsługi wewnątrz kaŜdego opakowania. Zestaw pozbawiony DEHP.

Pakiet nr 20
Jednorazowy czujnik do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru w Technologii NELLCOR
OxiMax dla noworodków i niemowląt

L.P.

1.

2.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

Czujnik jednorazowego
uŜytku do pomiaru
saturacji dla
noworodków <3kg> i
dorosłych > 40kg
Czujnik jednorazowego
uŜytku do pomiaru
saturacji dla niemowląt
od 3-20 kg

JEDN.
MIARY

ILOŚĆ
12 m-cy

szt.

2 500

szt.

1 000

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

Razem:

Parametry:
Czujnik jednorazowy sterylny, bezlateksowy, technologia OxiMax, kalibrowany cyfrowo i
analogowo w kształcie litery L, długość kabla 40 – 60 cm, warstwa samoprzylepna wykonana
z materiału eliminującego podraŜnienia skóry noworodka i wcześniaka. Czujnik prawidłowo
identyfikowany przez monitory pracujące w tej samej technologii.

Załącznik nr 2 do SIWZ

.......................................

.......................................

(pieczątka Wykonawcy)

(miejscowość i data)

O FE RTA
DLA
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA
ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU
Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego na
" Dostawy rękawic ortopedycznych, rurek intubacyjnych zbrojonych, igieł do iniekcji
jednorazowego uŜytku, podkłady absorpcyjne, korki do cewników, sondy, pojemniki do
odsysania raz o pojemności 200 ml sterylny podwójnie pakowany, ściereczki jednorazowego
uŜytku do mycia stołów operacyjnych i stolików, aparaty do szybkiego przetaczania krwi, klipsy
jednorazowego uŜytku, gazy, strzałki, pierścienie, barwniki, protezy głosowe, nici
okulistyczne, zestawy do nebulizacji jednorazowego uŜytku, implanty do operacji
rekonstrukcji piersi, akcesoria do neuromonitoringu do operacji onkologicznych gruczołu
tarczowego, obłoŜenia jednorazowe do implantacji / wymiany stymulatorów, testy do sterylizacji
parowej, set pediatryczny do przetaczania krwi, jednorazowy czujnik do pomiaru SpO2 do
pulsoksymetru w Technologii NELLCOR OxiMax dla noworodków i niemowląt" – Zp/35/PN-

29/18.
informujemy, Ŝe składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.
1.Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:
..................................................................................................................................
2.Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:
...................................................................................................................................
REGON: .............................................

NIP: .............................................

Numer telefonu ..................................... Numer teleksu /fax .....................................
e-mail…………………………………..
Czy wykonawca jest
przedsiębiorstwem :

mikroprzedsiębiorstwem

bądź

małym

lub

średnim

T /

N

3.Oferujemy dostawę towaru o parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie
formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty za wynagrodzeniem w kwocie:
dla pakietu nr …….. (naleŜy kolejno wymienić wszystkie pakiety, na które Wykonawca
składa ofertę) :
„netto” ...................... PLN, (słownie: ............................................................................

................................................................................... złotych),

podatek VAT – …….. %: .................. PLN,

„brutto” ........................ PLN, (słownie: ..........................................................................

.................................................................................................... złotych).

Gwarantujemy ……. dniowy termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień
bieŜących. (maksymalny termin dostawy dla zamówień bieŜących 5 dni)

Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):
1...............................................................................................................................
2...............................................................................................................................
3...............................................................................................................................
(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

.................................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób upowaŜnionych przez Wykonawcę)

Załącznik nr 3a do SIWZ dotyczy pakietu nr 1, 3, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 20

UMOWA Nr .....................
zawarta w dniu …………… r. pomiędzy:
Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul.
Sokołowskiego 4, wpisanym do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu- pod numerem KRS
0000046016
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora Szpitala
a
……………………………………….....
.................................................................
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
..................................................................
§1
1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na «dostawy
rękawic ortopedycznych, rurek intubacyjnych zbrojonych, igieł do iniekcji jednorazowego
uŜytku, podkłady absorpcyjne, korki do cewników, sondy, pojemniki do odsysania raz o
pojemności 200 ml sterylny podwójnie pakowany, ściereczki jednorazowego uŜytku do mycia
stołów operacyjnych i stolików, aparaty do szybkiego przetaczania krwi, klipsy jednorazowego
uŜytku, gazy, strzałki, pierścienie, barwniki, protezy głosowe, nici okulistyczne, zestawy do
nebulizacji jednorazowego uŜytku, implanty do operacji rekonstrukcji piersi, akcesoria do
neuromonitoringu do operacji onkologicznych gruczołu tarczowego, obłoŜenia jednorazowe do
implantacji / wymiany stymulatorów, testy do sterylizacji parowej, set pediatryczny do
przetaczania krwi, jednorazowy czujnik do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru w Technologii
NELLCOR OxiMax dla noworodków i niemowląt” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu ……….. r., nr ogłoszenia ……………….
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowią integralne części
umowy.
§2
1.Przedmiotem umowy są dostawy ....... (pakiet nr ...) wyszczególnione w ofercie przetargowej z dnia
................, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, o łącznej wartości nie przekraczającej
kwoty ............................zł netto (słownie: ………………………) + VAT w naleŜnej wysokości.
2.Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca
wyraŜa na to zgodę oraz oświadcza, Ŝe w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
§3
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar o którym mowa w § 2 sukcesywnie przez okres
obowiązywania umowy na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego faxem, e-mailem
lub telefonicznie.
§4
1.Towar, o którym mowa w § 2 dostarczany będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt

i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem, w asortymencie i ilości
określonych w zamówieniach składanych przez Zamawiającego.
2.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyłącznie towar posiadający świadectwa i atesty
dopuszczające do uŜytku oraz minimalny 12 – miesięczny okres waŜności od daty dostawy
3.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie:
a)dla zamówień bieŜących – do ...................... dni,
b)dla zamówień na cito - do 48 godzin
4.W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 3 a, b, Wykonawca
pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, róŜnice w cenie itp ) związane z zakupem
u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy.
5.W przypadku nieterminowej realizacji dostaw, oprócz kosztów wymienionych w ust. 4 Zamawiający
ma prawo do naliczenia kary umownej za kaŜdy dzień zwłoki zgodnie z § 8 umowy.
6.Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od
daty dostawy przedmiotu zamówienia i otrzymania faktury za pośrednictwem faxu potwierdzonego
pisemnie.
7.Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego towaru i gwarantuje jego
wymianę na pełnowartościowy w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia takich wad przez
Zamawiającego.
§5
1.Za dostarczony towar Wykonawca będzie wystawiał faktury w języku polskim według cen
jednostkowych ustalonych w drodze postępowania przetargowego.
2. Poszczególne faktury wystawiane będą na dany pakiet przetargowy z podaniem numeru umowy
przetargowej oraz numeru pakietu.
3.Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych towaru wyszczególnionego w ofercie
przetargowej, o której mowa w § 2 – w okresie obowiązywania umowy.
§6
1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za zamówiony towar zgodnie
z fakturą, w terminie 60 dni od daty dostarczenia towaru i otrzymania faktury, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
2. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer
identyfikacyjny NIP - ..............................................................
3.W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek
w wysokości ustawowej.
4.Wykonawca nie moŜe przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią w
trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.
5. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawek w podatku VAT.
§7
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania niniejszej umowy.
§8
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych
w wysokości:
1) 1 % wartości niewykonanej dostawy- za kaŜdy dzień zwłoki w dostawie bieŜącej towaru ;
2) 10 % wartości umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy.
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10%
wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź
przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyŜszającego kary umowne, o których mowa w § 8 pkt.1

§9
1.Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia ........................ do dnia .....................
(12 miesięcy).
2.Umowa moŜe zostać rozwiązana w kaŜdym czasie za zgodą stron.
3.W przypadku nienaleŜytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę,
szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający moŜe
rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.
§ 10
1.Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w oparciu o przepis art. 145a i 145b
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§ 11
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem niewaŜności.

§ 12
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowę mają zastosowanie przepisy:
- Kodeksu Cywilnego
- Ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. z 2017 r. poz. 1579).
2. Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania
Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2015 i zobowiązuje się do realizowania
umowy z zachowaniem tych standardów.
§ 13
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

egzemplarzach,

dwa

egzemplarze

ZAMAWIAJĄCY

dla

Załącznik nr 3b do SIWZ dotyczy pakietu nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19

UMOWA Nr .....................
zawarta w dniu …………… r. pomiędzy:
Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul.
Sokołowskiego 4, wpisanym do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu- pod numerem KRS
0000046016
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora Szpitala
a
……………………………………….....
.................................................................
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
..................................................................
§1
1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na «dostawy
rękawic ortopedycznych, rurek intubacyjnych zbrojonych, igieł do iniekcji jednorazowego
uŜytku, podkłady absorpcyjne, korki do cewników, sondy, pojemniki do odsysania raz o
pojemności 200 ml sterylny podwójnie pakowany, ściereczki jednorazowego uŜytku do mycia
stołów operacyjnych i stolików, aparaty do szybkiego przetaczania krwi, klipsy jednorazowego
uŜytku, gazy, strzałki, pierścienie, barwniki, protezy głosowe, nici okulistyczne, zestawy do
nebulizacji jednorazowego uŜytku, implanty do operacji rekonstrukcji piersi, akcesoria do
neuromonitoringu do operacji onkologicznych gruczołu tarczowego, obłoŜenia jednorazowe do
implantacji / wymiany stymulatorów, testy do sterylizacji parowej, set pediatryczny do
przetaczania krwi, jednorazowy czujnik do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru w Technologii
NELLCOR OxiMax dla noworodków i niemowląt” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu ……….. r., nr ogłoszenia ……………….
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowią integralne części
umowy.
§2
1.Przedmiotem umowy są dostawy ..................(pakiet nr ............. ) wyszczególnione w ofercie
przetargowej z dnia ................, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, o łącznej wartości nie
przekraczającej kwoty ............................zł netto (słownie: ………………………) + VAT w naleŜnej
wysokości.
2.Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca
wyraŜa na to zgodę oraz oświadcza, Ŝe w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
§3
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar o którym mowa w § 2 sukcesywnie przez okres
obowiązywania umowy na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego faxem, e-mailem
lub telefonicznie.

§4
1.Towar, o którym mowa w § 2 dostarczany będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt
i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem, w asortymencie i ilości
określonych w zamówieniach składanych przez Zamawiającego.
2.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyłącznie towar posiadający świadectwa i atesty
dopuszczające do uŜytku oraz minimalny 12 – miesięczny okres waŜności od daty dostawy.
3.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie:
a)dla zamówień bieŜących – do ...................... dni,
b)dla zamówień na cito - do 48 godzin
4.W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 3 a, b, Wykonawca
pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, róŜnice w cenie itp ) związane z zakupem
u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy.
5.W przypadku nieterminowej realizacji dostaw, oprócz kosztów wymienionych w ust. 4 Zamawiający
ma prawo do naliczenia kary umownej za kaŜdy dzień zwłoki zgodnie z § 8 umowy.
6.Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od
daty dostawy przedmiotu zamówienia i otrzymania faktury za pośrednictwem faxu potwierdzonego
pisemnie.
7.Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego towaru i gwarantuje jego
wymianę na pełnowartościowy w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia takich wad przez
Zamawiającego.
§5
1.Za dostarczony towar Wykonawca będzie wystawiał faktury w języku polskim według cen
jednostkowych ustalonych w drodze postępowania przetargowego.
2. Poszczególne faktury wystawiane będą na dany pakiet przetargowy z podaniem numeru umowy
przetargowej oraz numeru pakietu.
3.Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych towaru wyszczególnionego w ofercie
przetargowej, o której mowa w § 2 – w okresie obowiązywania umowy.
§6
1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za zamówiony towar zgodnie
z fakturą, w terminie 60 dni od daty dostarczenia towaru i otrzymania faktury, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
2. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer
identyfikacyjny NIP - ..............................................................
3.W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek
w wysokości ustawowej.
4.Wykonawca nie moŜe przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią w
trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.
5. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawek w podatku VAT.
§7
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania niniejszej umowy.
§8
1.Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych
w wysokości:
1 % wartości niewykonanej dostawy- za kaŜdy dzień zwłoki w dostawie bieŜącej towaru ;
10 % wartości umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy.

2.Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10%
wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź przez
Wykonawcę z winy Zamawiającego.
3.Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyŜszającego kary umowne, o których mowa w § 8 pkt.1
§9
1.Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia ........................ do dnia .....................
(24 miesiące).
2.Umowa moŜe zostać rozwiązana w kaŜdym czasie za zgodą stron.
3.W przypadku nienaleŜytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę,
szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający moŜe
rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.
4.Zamawiający dopuszcza zmianę cen o których mowa w § 2 ust. 1 tylko i wyłącznie w ściśle
uzasadnionych przypadkach, tj:
- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 paźniernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 1747) ;
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
- zmiany stawek podatku od towarów i usług.
JeŜeli w/w zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
§ 10
1.Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w oparciu o przepis art. 145a i 145b
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§ 11
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem niewaŜności.
§ 12
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowę mają zastosowanie przepisy:
- Kodeksu Cywilnego
- Ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. z 2017 r. poz. 1579).
2. Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania
Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2015 i zobowiązuje się do realizowania
umowy z zachowaniem tych standardów.
§ 13
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

egzemplarzach,

dwa

egzemplarze

dla

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający:
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
Wykonawca:
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zaleŜności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Dostawy rękawic
ortopedycznych, rurek intubacyjnych zbrojonych, igieł do iniekcji jednorazowego uŜytku,
podkłady absorpcyjne, korki do cewników, sondy, pojemniki do odsysania raz o pojemności 200
ml sterylny podwójnie pakowany, ściereczki jednorazowego uŜytku do mycia stołów
operacyjnych i stolików, aparaty do szybkiego przetaczania krwi, klipsy jednorazowego uŜytku,
gazy, strzałki, pierścienie, barwniki, protezy głosowe, nici okulistyczne, zestawy do
nebulizacji jednorazowego uŜytku, implanty do operacji rekonstrukcji piersi, akcesoria do
neuromonitoringu do operacji onkologicznych gruczołu tarczowego, obłoŜenia jednorazowe do
implantacji / wymiany stymulatorów, testy do sterylizacji parowej, set pediatryczny do
przetaczania krwi, jednorazowy czujnik do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru w Technologii
NELLCOR OxiMax dla noworodków i niemowląt"– Zp/35/PN-29/18, prowadzonego przez
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1.Oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23
ustawy Pzp.
2.Oświadczam,

Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1-4

ustawy Pzp.
…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, Ŝe zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust.

1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, Ŝe w związku z ww. okolicznością,
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam, Ŝe następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,
tj.:…………………………………………………………………….………………………(podać pełną nazwę/
firmę, adres, a takŜe w zaleŜności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie podlega/ją wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział moŜliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
NAKTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, Ŝe następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: …………………………..…. (podać
pełną nazwę/firmę, adres, a takŜe w zaleŜności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),nie podlega/ą
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, Ŝe wszystkie informacje podane w powyŜszych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Zamawiający:
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
Wykonawca:
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zaleŜności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Dostawy rękawic
ortopedycznych, rurek intubacyjnych zbrojonych, igieł do iniekcji jednorazowego uŜytku,
podkłady absorpcyjne, korki do cewników, sondy, pojemniki do odsysania raz o pojemności 200
ml sterylny podwójnie pakowany, ściereczki jednorazowego uŜytku do mycia stołów
operacyjnych i stolików, aparaty do szybkiego przetaczania krwi, klipsy jednorazowego uŜytku,
gazy, strzałki, pierścienie, barwniki, protezy głosowe, nici okulistyczne, zestawy do
nebulizacji jednorazowego uŜytku, implanty do operacji rekonstrukcji piersi, akcesoria do
neuromonitoringu do operacji onkologicznych gruczołu tarczowego, obłoŜenia jednorazowe do
implantacji / wymiany stymulatorów, testy do sterylizacji parowej, set pediatryczny do
przetaczania krwi, jednorazowy czujnik do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru w Technologii
NELLCOR OxiMax dla noworodków i niemowląt"– Zp/35/PN-29/18, prowadzonego przez
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, Ŝe spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ.

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

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, Ŝe w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w………………………………………………………...………..(wskazać dokument i właściwą
jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach

następującego/ychpodmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
………………………………..,w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

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

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, Ŝe wszystkie informacje podane w powyŜszych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

…………………………………………
(podpis)

