Zp/63/PN-54/18

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 i 2018r.)
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 i 2018r.) (dalej, jako Pzp).

I.Przedmiot zamówienia
Dostawy nici okulistycznych, zestawów do cewnikowania pęcherza moczowego, zestawu do
kaniulacji Ŝył centralnych, pokrowca na przewody, staplera do niskich resekcji, tamponady
nosowej, elektrody zewnętrznej do czasowej stymulacji serca, drenów silikonowych sterylnych
brzusznych, drenów do laparoskopii, osłon na aparat, jednorazowych zestawów noworodkowego
trójnika oddechowego do resuscytacji noworodka, drenów o małej średnicy z zastawką Safeflow,
jednorazowych maseczek do resuscytacji noworodka, jednorazowych elektrod do wykonania
termolezji tkanek nerwowych, igieł insuflacyjnych, trokary, implantów do przepuklin,
kieliszków do leków, zestawów do drenaŜu worka osierdziowego, zestawów do wprowadzania i
wymiany kateterów oraz elektrod ednokawitarnych – introduktor, ostrzy chirurgicznych, osłon
na mikroskop, kieszenie, prowadnic do trudnej intubacji, prowadnic do rurek intubacyjnych.
Liczba pakietów – 26
Pakiet nr 1 – Nici okulistyczne
Pakiet nr 2 – Zestawy do cewnikowania pęcherza moczowego
Pakiet nr 3 – Zestawy do kaniulacji Ŝył centralnych
Pakiet nr 4 – Pokrowiec na przewody TUBUS
Pakiet nr 5 – Stapler do niskich resekcji
Pakiet nr 6 – Tamponada nosowa
Pakiet nr 7 – Elektrody zewnętrzne do czasowej stymulacji serca
Pakiet nr 8 – Dreny silikonowe sterylne brzuszne
Pakiet nr 9 – Dreny do laparoskopii
Pakiet nr 10 – Osłony na aparat INTRABEAM
Pakiet nr 11 – Jednorazowe zestawy noworodkowego trójnika oddechowego do resuscytacji
noworodka
Pakiet nr 12 – Dreny o małej średnicy z zastawką Safeflow
Pakiet nr 13 – Jednorazowe maseczki do resuscytacji noworodka
Pakiet nr 14 – Jednorazowe elektrody do wykonania termolezji tkanek nerwowych
Pakiet nr 15 – Igły insuflacyjne
Pakiet nr 16 – Trokary optyczne

Pakiet nr 17 – Trokary
Pakiet nr 18 – Trokary
Pakiet nr 19 – Implanty do przepuklin okołostomijnych - IPST
Pakiet nr 20 – Kieliszki do leków
Pakiet nr 21 – Zestawy do drenaŜu worka osierdziowego
Pakiet nr 22 – Zestawy do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych
- introduktor
Pakiet nr 23 – Ostrza chirurgiczne
Pakiet nr 24 – Osłona na mikroskop, kieszenie
Pakiet nr 25 – Prowadnica do trudnej intubacji
Pakiet nr 26 – Prowadnica do rurki intubacyjnej
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, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)
33184100-4 implanty chirurgiczne - (dotyczy Pakietu nr 19)
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 3a, 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.
Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w
art. 13 lub art. 14 RODO stanowi załącznik nr 6 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 – 26 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 ».

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, Ŝe:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczny Szpital im. dra
Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

•

inspektorem ochrony danych osobowych w Specjalistycznym Szpitalu im. dra
Alfreda
Sokołowskiego
jest
Pan
Jarosław
Golec,
mail:
jaroslaw.golec@zdrowie.walbrzych.pl, tel. 0/74 6489696;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy nici
okulistycznych, zestawów do cewnikowania pęcherza moczowego, zestawu do kaniulacji
Ŝył centralnych, pokrowca na przewody, staplera do niskich resekcji, tamponady
nosowej, elektrody zewnętrznej do czasowej stymulacji serca, drenów silikonowych
sterylnych brzusznych, drenów do laparoskopii, osłon na aparat, jednorazowych
zestawów noworodkowego trójnika oddechowego do resuscytacji noworodka, drenów o
małej średnicy z zastawką Safeflow, jednorazowych maseczek do resuscytacji
noworodka, jednorazowych elektrod do wykonania termolezji tkanek nerwowych, igieł
insuflacyjnych, trokary, implantów do przepuklin, kieliszków do leków, zestawów do
drenaŜu worka osierdziowego, zestawów do wprowadzania i wymiany kateterów oraz
elektrod ednokawitarnych – introduktor, ostrzy chirurgicznych, osłon na mikroskop,
kieszenie, prowadnic do trudnej intubacji, prowadnic do rurek intubacyjnych nr
Zp/63/PN-54/18 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 i 2018r.), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo Ŝądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeŜeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, Ŝe przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyŜ podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO.
*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moŜe skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie moŜe naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na waŜne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

II. Miejsce realizacji zamówienia
Siedziba Zamawiającego.

III. Termin wykonania zamówienia
dla pakietu nr 1, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26 - sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od
daty zawarcia umowy.
dla pakietu nr 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 20, 21, 22, 23, 24 - sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od
daty zawarcia umowy;

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, a w szczególności w zakresie Pakietu
nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 materiałów
medycznych, Pakietu nr 19 implantów chirurgicznych.

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

1.

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. :
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, 15,16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
materiałów medycznych, Pakietu nr 19 implantów chirurgicznych na podstawie wykazu
dostaw wykonanych dostaw 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 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 były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
Potwierdzenie
wykonywane, a jeŜeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
spełniania przez
Wykonawcę warunków stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające uch naleŜyte
udziału w
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania
postępowaniu
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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26 materiałów medycznych, Pakietu nr 19 implantów chirurgicznych na kwotę minimum:
dla pakietu nr 1 – 3 000,00zł;
dla pakietu nr 2 – 27 800,00zł;
dla pakietu nr 3 – 20 000,00zł;
dla pakietu nr 4 – 6 700,00zł;
dla pakietu nr 5 – 39 000,00 zł;
dla pakietu nr 6 – 7 500,00zł;
dla pakietu nr 7 – 4 200,00zł;
dla pakietu nr 8 – 6 500,00zł;

dla pakietu nr 9 – 16 500,00zł;
dla pakietu nr 10 – 8 200,00zł;
dla pakietu nr 11 – 6 000,00zł;
dla pakietu nr 12 – 3 400,00zł;
dla pakietu nr 13 – 3 200,00zł;
dla pakietu nr 14 – 25 000,00zł;
dla pakietu nr 15 – 1 100,00zł;
dla pakietu nr 16 – 2 400,00zł;
dla pakietu nr 17 – 2 300,00zł;
dla pakietu nr 18 – 2 300,00zł;
dla pakietu nr 19 – 11 000,00zł;
dla pakietu nr 20 – 14 000,00zł;
dla pakietu nr 21 – 5 000,00zł;
dla pakietu nr 22 – 3 000,00zł;
dla pakietu nr 23 – 13 000,00zł;
dla pakietu nr 24 – 29 000,00zł;
dla pakietu nr 25 – 9 500,00zł;
dla pakietu nr 26 – 12 000,00zł;
kaŜda z dostaw;

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

4.

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO – załącznik nr 6 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 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 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 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 materiałów medycznych,
Pakietu nr 19 implantów chirurgicznych, na kwotę minimum:
dla pakietu nr 1 – 3 000,00zł;
dla pakietu nr 2 – 27 800,00zł;
dla pakietu nr 3 – 20 000,00zł;
dla pakietu nr 4 – 6 700,00zł;
dla pakietu nr 5 – 39 000,00 zł;
dla pakietu nr 6 – 7 500,00zł;
dla pakietu nr 7 – 4 200,00zł;
dla pakietu nr 8 – 6 500,00zł;
dla pakietu nr 9 – 16 500,00zł;
dla pakietu nr 10 – 8 200,00zł;
dla pakietu nr 11 – 6 000,00zł;
dla pakietu nr 12 – 3 400,00zł;
dla pakietu nr 13 – 3 200,00zł;
dla pakietu nr 14 – 25 000,00zł;
dla pakietu nr 15 – 1 100,00zł;
dla pakietu nr 16 – 2 400,00zł;
dla pakietu nr 17 – 2 300,00zł;
dla pakietu nr 18 – 2 300,00zł;
dla pakietu nr 19 – 11 000,00zł;
dla pakietu nr 20 – 14 000,00zł;
dla pakietu nr 21 – 5 000,00zł;
dla pakietu nr 22 – 3 000,00zł;
dla pakietu nr 23 – 13 000,00zł;
dla pakietu nr 24 – 29 000,00zł;
dla pakietu nr 25 – 9 500,00zł;
dla pakietu nr 26 – 12 000,00zł;
kaŜda z dostaw;

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.

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.

5.

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 umieszczona na stronie internetowej
bez wskazania źródła zapytania.
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 26.07..2018r. do godziny 10.00

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 26.07.2018r.
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, 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
Nici okulistyczne

Grubość
nitki
L.P.

1.

10/0

Minimalna
długość
nitki

20 cm

Rodzaj
igły

igła
podwójna
prosta ,
nić
niewchłan
ialna

Ilość
12
m-cy

Cena
netto za
saszetkę

Cena
brutto za
saszetkę

Wartość
netto

Wartość
brutto

Kod
produktu

Nazwa

120

Razem

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

Zawartość
opakowania
zbiorczego

Pakiet nr 2
Zestawy do cewnikowania pęcherza moczowego

L.P.

1.

2.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

Zestaw jednorazowego uŜytku do
cewnikowania pęcherza moczowego
( kobieta, męŜczyzna)
Skład zestawu:
- miska nerkowata
- 7 szt. tupferów, ( z kompresów
gazowych 20x20 cm) )
- pęseta
- pojemnik na środek dezynfekcyjny
- serweta pod pośladki 60 x 60 cm.
Zestaw jednorazowego uŜytku do
cewnikowania pęcherza moczowego u
dziecka- zestaw pediatryczny
( dziewczynka, chłopiec)
Skład zestawu:
- miska nerkowata
-7 szt. tupferów małych (rozmiar nr3)
- pęseta
- pojemnik na środek dezynfekcyjny
- serweta pod pośladki 40 x 40 cm.

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
24 M-CE

szt.

7 000

szt.

6 000

CENA
CENA
NETTO BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

RAZEM:
- opakowanie folia-papier umoŜliwiające otwarcie zestawu w sposób aseptyczny ;
- naklejki samoprzylepne, identyfikujące zestaw (w tym seria i data waŜności) do dokumentacji
medycznej.

Pakiet nr 3
Zestaw do kaniulacji Ŝył centralnych

L.P.

1.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
24 M-CE

Zestaw jednorazowego uŜytku do
kaniulacji Ŝył centralnych

szt.

1 000

CENA
CENA
NETTO BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

RAZEM:
- serweta nieprzylepna na stolik narzędziowy min. 80cm x 60cm (owinięcie zestawu), rozłoŜenie
serwety bez przerwania jej ciągłości ;
- dwuczęściowa serweta 50cm x 70cm +/-10cm z regulowanym otworem przylepnym,
- min. 10 kompresów z gazy bawełnianej, 12 warstwowe 7,5x7,5cm,
- min. 4 tampony (tupfery) z gazy bawełnianej wielkości śliwki,
- jednorazowe narzędzie do mycia pola operacyjnego typu Korcang lub Collin o dł. min.14 cm,
- jednorazowy igłotrzymacz metalowy typu imadło o dł. 13cm (+/-1 cm),
- strzykawka 5ml,
- igła iniekcyjna 1,2mmx40mm,
- igła iniekcyjna 0,5mmx25mm,
- pojemnik plastikowy min. 60ml,
- samoprzylepny opatrunek przezroczysty 10x15 cm,
- naklejki samoprzylepne, identyfikujące zestaw (w tym seria i data waŜności) do dokumentacji
medycznej.

PRODUCENT

Pakiet nr 4
Pokrowiec na przewody

L.P.

1.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

Pokrowiec na przewody TUBUS,
rozmiar: szerokość 17cm, długość
przewodu od 250mm-300mm, kolor
przeźroczysty, sterylny, z taśmą lepną

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
24 m-ce

szt.

3400

CENA
CENA
NETTO BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

RAZEM:

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

Pakiet nr 5
Stapler do niskich resekcji

L.P.

1.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

Jednorazowy stapler zamykający tnący
z zakrzywioną główką ( kształt
półksięŜyca) długość lini cięcia 40 mm.
Posiada dwie oddzielne dŜwignie
zamykająca i strzału,. Zapobiegająca
przypadkowemu uruchomieniu. Stapler
umoŜliwia 6 wystrzelenia ładunku
podczas jednego zabiegu, zawiera
ładunek do tkanki standardowej, grubej.
Zamawiający kaŜdorazowo określi
rodzaj ładunku w sztaplerze przy
składaniu zamówienia.

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
24 m-ce

szt.

50

CENA
CENA
NETTO BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

RAZEM:

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

Pakiet nr 6
Tamponada nosowa

L.P.

1.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

Tamponada nosowa z powierzchnią Blu
Glide, podwójnie zmiejszona przed
włoŜeniem do zatok oraz ułatwiającą
usunięcie opatrunku. Tamponada
pokryta związkiem bakteriostatycznym,
przeciwdziałający wzrostowi wirusów i
bakterii na opatrunku do siedmu dni m.
in:gronkowiec,laseczka sienna, yersinia,
pałeczka krwawa, VRE, VSV,EMCV.
Dł. 8 cm, gr. 1.5cm, szer. 2.0cm, ze
sznurkiem

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
12 m-cy

op.

50

CENA
CENA
NETTO BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

RAZEM:

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

Pakiet nr 7
Elektroda zewnętrzna do czasowej stymulacji serca

L.P.

1.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

Elektroda zewnętrzna do czasowej
stymulacji serca 6F (zagięta),
Introduktor – 6F – 7F
Koszulka z zastawką 6Fx11cm
Prowadnik J 0,35 x40cm
Rozszerzacz 6Fx18cm
Igła prosta 18Gx7cm
Kranik trójdroŜny

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
12 m-cy

szt.

60

CENA
CENA
NETTO BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

RAZEM:

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

Pakiet nr 8
Dren silikonowy sterylny brzuszny

L.P.

1.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

Dren silikonowy sterylny brzuszny nr :
26 - 300szt
28 - 300szt.
30 – 400szt.
32 – 300szt.
34 – 300szt.
36 – 300szt

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
24 m-ce

szt.

1900

CENA
CENA
NETTO BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

RAZEM:

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

Pakiet nr 9
Dreny do laparoskopii

L.P.

1.

2.

3.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

Dren wielorazowy (20x) w torze
napływu szt. 10 kompatybilny z pompą
firmy Stryker
Dren jednorazowy w torze napływu szt.
30 kompatybilny z pompą firmy Stryker
Dren wielorazowy silikonowy (x100) z
podgrzewaniem do insuflatotra Pneumo
Sure szt.5 kompatybilny z posiadanym
insuflatorem Firmy Stryker

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
12 M-CY

szt.

10

szt.

30

szt.

5

CENA
CENA
NETTO BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

RAZEM:
Wszystkie w/w produkty mają być kompatybilne z posiadaną wieŜą laparoskopową Stryker

PRODUCENT

Pakiet nr 10
Osłona na aparat

L.P.

1.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

Osłony sterylne do okrycia statywu
posiadanego systemu Intrabeam w
trakcie zabiegów radioterapii
śródoperacyjnej:
-wyposaŜone w gniazdo dopasowane
rozmiarem do średnicy źródła
promieniowania systemu
-wyposaŜone w plastry/rzepy
pozwalające dopasować ułoŜenie folii
do ustawienia ramienia systemu w
trakcie zabiegu
-wykonane z cienkiej i elastycznej folii
pozwalające na redukcję szelestu i
refleksów światła
-pakowane sterylnie w sposób
pozwalający na łatwe obłoŜenie
systemu

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
24 m-ce

op.

25

CENA
CENA
NETTO BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

RAZEM:

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

Pakiet nr 11
Jednorazowy zestaw noworodkowego trójnika oddechowego do resuscytacji noworodka

L.P.

1.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

Zestaw noworodkowego trójnika
oddechowego

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
12 m-cy

szt.

200

CENA
CENA
NETTO BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

RAZEM:

Parametry:
Ad.1 Jednorazowy zestaw do resuscytacji zawiera rurkę T z obwodem do resuscytacji z zastawką
PEEP, ramię wdechowe niepodgrzewane, długość linii wdechowej 180 cm, Trójnik obwodowy z
nasadką ochronną. Bez lateksu. Uniwersalna złączka pasująca do 15 mm męskiego i 10 mm Ŝeńskiego
połączenia. Zestaw kompatybilny z systemem trójnikowym z mieszaczem powietrza /O2... Giraffe oraz
Neopuff.

Pakiet nr 12
Dren o małej średnicy z zastawką Safeflow, drenik Y o małej średnicy z 2 zastawkami
Safeflow

L.P.

1.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

Dren o małej średnicy z zastawką
Safeflow, średnica wewnętrzna
1,0mm długość 10 cm

Drenik Y o małej średnicy z 2
zastawkami Safeflow, średnica
2. wewnętrzna 1,0 mm, długość 12 cm

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
24 m-cy

szt.

300

szt.

600

CENA
CENA
NETTO BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

RAZEM:

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

Pakiet nr 13
Jednorazowa Maseczka do resuscytacji noworodka i niemowlęcia

L.P.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
12 m-cy

1.

Maseczka

szt.

200

CENA
CENA
NETTO BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

RAZEM:

Ad.1 Jednorazowa maseczka do resuscytacji noworodka, bez lateksu z otwartym mankietem,
kształtem odpowiadającym budowie anatomicznej twarzy noworodka, kompatybilna do
zestawu noworodkowego trójnika oddechowego Giraffe lub Neopuff., czysta
mikrobiologicznie.
•
•
•
•

średnica maseczki 35mm
średnica maseczki 42mm
średnica maseczki 50mm
średnica maseczki 60 mm

Maseczki pakowane osobno.

Pakiet nr 14
Jednorazowe elektrody do wykonywania termolezji tkanek nerwowych

L.P.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

Jednorazowe elektrody TDC
przeznaczone do wykonywania
termicznej lezji tkanek nerwowych.
1. Elektrody TDC kompatybilne z
prostymi i zakrzywionymi
kaniulami, które posiada
Zamawiający.

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
24 m-cy

szt.

130

CENA
CENA
NETTO BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

RAZEM:

Elektrody sterylne pakowane po 10szt.

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

Pakiet nr 15
Igły insuflacyjne

L.P.

1.

2.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
12 m-cy

Igła insuflacyjna jednorazowego
uŜytku, wizualny i dźwiękowy
wskaźnik połoŜenia igły, średnica
14G, długość 120 mm,
1 op. = 10 szt

szt.

70

szt.

20

Igła insuflacyjna jednorazowego
uŜytku, wizualny i dźwiękowy
wskaźnik połoŜenia igły, średnica
14G, długość 150 mm,
1 op. = 10szt

CENA
CENA
NETTO BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

RAZEM:

Zamawiający określi rodzaj igły podczas składania zamówienia.

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

Pakiet nr 16
Trokary optyczne

L.P.

1.

2.

3.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

Trokar optyczny X-One Optic 11mm ze
ściętą kaniulą spiralnie, jednorodnie,
zewnętrznie Ŝebrowana, transparentną,
standardową o dł. 100 mm. Trokar posiada:
– uchwyt do prawidłowego wprowadzenia,
ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok,
– dwustopniowy zawór do insuflacji
pozwalający na umiejscowienie go co
najmniej w trzech pozycjach, –
zdejmowalną uszczelkę – wyraźne
oznaczenie trokaru na grocie i kaniuli –
grot trójkątnie zakończony w kształcie
stoŜka (ze skrzydełkami) – wbudowana
redukcja 5mm-15mm MoŜe zostać
wprowadzony jako pierwszy trokar (pod
kontrolą optyki)
Trokar optyczny X-One Optic 12 mm ze
ściętą kaniulą spiralnie, jednorodnie,
zewnętrznie Ŝebrowana, transparentną,
standardową o dł. 100 mm. Trokar posiada:
– uchwyt do prawidłowego wprowadzenia,
ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, –
dwustopniowy zawór do insuflacji
pozwalający na umiejscowienie go co
najmniej w trzech pozycjach, – zdejmowalną
uszczelkę – wyraźne oznaczenie trokaru na
grocie i kaniuli – grot trójkątnie zakończony
w kształcie stoŜka (ze skrzydełkami) –
wbudowana redukcja 5mm-15mm MoŜe
zostać wprowadzony jako pierwszy trokar
(pod kontrolą optyki)
Trokar optyczny X-One Optic 15mm ze
ściętą kaniulą spiralnie, jednorodnie,
zewnętrznie Ŝebrowana, transparentną,
standardową o dł. 100 mm. Trokar posiada:
– uchwyt do prawidłowego wprowadzenia,
ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, –
dwustopniowy zawór do insuflacji
pozwalający na umiejscowienie go co
najmniej w trzech pozycjach, – zdejmowalną
uszczelkę – wyraźne oznaczenie trokaru na
grocie i kaniuli – grot trójkątnie zakończony
w kształcie stoŜka (ze skrzydełkami) –
wbudowana redukcja 5mm-15mm MoŜe
zostać wprowadzony jako pierwszy trokar
(pod kontrolą optyki)

JEDN.
MIARY

ILOŚĆ
12 m-cy

szt.

12

szt.

12

szt.

12

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

RAZEM:
Ilość i wielkość do wyboru przez Zamawiającego.

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCEN
T

Pakiet nr 17
Trokary

L.P.

1.

2.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

Trokar bezostrzowy X-Bladeless
12mm ze ściętą kaniulą spiralnie,
jednorodnie, zewnętrznie Ŝebrowana,
transparentną, standardową o dł. 100
mm. Trokar posiada:
– uchwyt do prawidłowego
wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie
kaniuli do powłok,
– dwustopniowy zawór do insuflacji
pozwalający na umiejscowienie go co
najmniej w trzech pozycjach,
– zdejmowalną uszczelkę
– wyraźne oznaczenie trokaru na
grocie i kaniuli
– grot trójkątnie zakończony w
kształcie stoŜka (ze skrzydełkami)
– 15 mm podwójną, rowkowaną
końcówkę dylatacyjna (bezostrzową)
– wbudowana redukcja 5mm-12mm
Trokar bezostrzowy X-Bladeless 15mm
ze ściętą kaniulą spiralnie, jednorodnie,
zewnętrznie Ŝebrowana, transparentną,
standardową o dł. 100 mm. Trokar
posiada:
– uchwyt do prawidłowego
wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie
kaniuli do powłok,
– dwustopniowy zawór do insuflacji
pozwalający na umiejscowienie go co
najmniej w trzech pozycjach,
– zdejmowalną uszczelkę
– wyraźne oznaczenie trokaru na
grocie i kaniuli
– grot trójkątnie zakończony w kształcie
stoŜka (ze skrzydełkami)
– 15 mm podwójną, rowkowaną
końcówkę dylatacyjna (bezostrzową)
– wbudowana redukcja 5mm-15mm
.

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
12 m-cy

szt.

20

szt.

20

CENA
CENA
NETTO BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

RAZEM:

Ilość i rodzaj do wyboru przez Zamawiającego.

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

Pakiet nr 18
Trokary

L.P.

1.

2.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

Trokar noŜowy X-One Flat Blade o
średnicy 11 mm, ze ściętą kaniulą
spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie
Ŝebrowana, transparentną,
standardową o dł. 100 mm. Trokar
posiada:
– uchwyt do prawidłowego
wprowadzenia,
ułatwiający
fiksowanie kaniuli do powłok,
– dwustopniowy zawór do insuflacji
pozwalający na umiejscowienie go co
najmniej w trzech pozycjach,
– zdejmowalną uszczelkę
– wyraźne oznaczenie trokaru na
grocie i kaniuli
– ostrze płaskie, liniowe, dwustronnie
ostrzone w kształcie litery V
– dźwiękową i wzrokową aktywacje
noŜa
– wbudowana redukcja 5mm-11mm
Trokar noŜowy X-One Flat Blade o
średnicy 12 mm, ze ściętą kaniulą
spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie
Ŝebrowana, transparentną, standardową
o dł. 100 mm. Trokar posiada:
– uchwyt do prawidłowego
wprowadzenia,
ułatwiający
fiksowanie kaniuli do powłok,
– dwustopniowy zawór do insuflacji
pozwalający na umiejscowienie go co
najmniej w trzech pozycjach,
– zdejmowalną uszczelkę
– wyraźne oznaczenie trokaru na
grocie i kaniuli
– ostrze płaskie, liniowe, dwustronnie
ostrzone w kształcie litery V
– dźwiękową i wzrokową aktywacje
noŜa
– wbudowana redukcja 5mm-12mm

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
12 m-cy

szt.

20

szt.

20

CENA
CENA
NETTO BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

RAZEM:

Ilość i rodzaj do wyboru przez Zamawiającego.

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

Pakiet nr 19
Implanty do przepuklin okołostomijnych - IPST

L.P.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

Implant powięziowy
trójwymiarowy do prewencji i
naprawy przepuklin
okołostomijnych z kominem o
średnicy 2cm, jednowarstwowy
składający się z dwóch
1. komponentów (polipropylenu w
12% od strony otrzewnej i PVDF
w 88% od strony trzewi) z
kolorowym wyznacznikiem do
prawidłowej aplikacji, efektywna
porowatość: 43%, gramatura: 60
g/m²; rozmiar 15 x 15cm
Implant powięziowy
trójwymiarowy do prewencji i
naprawy przepuklin
okołostomijnych z kominem o
średnicy 3cm, jednowarstwowy
składający się z dwóch
2. komponentów (polipropylenu w
12% od strony otrzewnej i PVDF w
88% od strony trzewi) z kolorowym
wyznacznikiem do prawidłowej
aplikacji, efektywna porowatość:
43%, gramatura: 60 g/m²; rozmiar
16 x 16cm

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
12 m-cy

szt.

4

szt.

4

CENA
CENA
NETTO BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

RAZEM:

Ilość i rodzaj do wyboru przez Zamawiającego.

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

Pakiet nr 20
Kieliszki do leków

L.P.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
24 M-CE

1.

Kieliszki do leków

szt.

900 000

CENA
CENA
NETTO BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

RAZEM:

Kieliszki do leków jednorazowego uŜytku, plastikowe o pojemności 30 l z podziałką, średnica dna
2,5cm, średnika górnej krawędzi 3,5 cm o stoŜkowatym kształcie. Opakowanie 75szt.

PRODUCENT

Pakiet nr 21
Zestawy do drenaŜu worka osierdziowego

L.P.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

Zestaw do drenaŜu worka
osierdziowego metodą M. Futymy
zawierający:
Kateter 6F x 30cm (6 otworów),
1.
prowadnik J 0,38 x 48cm,
strzykawka 10 ml, igła prosta
18G x 7cm.

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
24 M-CE

szt.

100

CENA
CENA
NETTO BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

RAZEM:

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

Pakiet nr 22
Zestaw do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych introduktor

L.P.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

Zestaw do wprowadzania i wymiany
kateterów oraz elektrod
1.
endokawitarnych - introduktor

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
24 M-CE

szt.

200

CENA
CENA
NETTO BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

RAZEM:
Parametry :
Introduktor 6F – 7F, koszula z zastawką 6F x 11 cm, prowadnik J.035 x 40 cm, rozszerzacz
6F x 18 cm, igła prosta 18G x 7cm, kranik trójdroŜny.

PRODUCENT

Pakiet nr 23
Ostrza chirurgiczne

L.P.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

Ostrza chirurgiczne – róŜne
1. rozmiary, opakowanie po 100 szt.

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
24 M-CE

szt.

800

CENA
CENA
NETTO BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

RAZEM:

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

Pakiet nr 24
Osłona na mikroskop, kieszenie

L.P.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

Osłona na mikroskop – mocna,
sterylna, odporna na rozerwanie, o
grubości 0.05mm o wymiarach
115x260 cm, wykonana z foli
polietylowej z osłoną obiektywu 65
mm, wykonaną z przeźroczystego
1. polimeru nie dającego odbić
pryzmatycznych światła,
wyposaŜona w trzy wyprowadzenia
na okular operatora, okular
podglądu asystenta oraz kamere.
Osłona wyposaŜona w rzepy
mocujące i taśmy lepne.
Kieszonki sterylne do
przechwytywania płynów o
wymiarach 40x35 cm z moŜliwością
2. przyklejenia oraz z paskiem
usztywniającym. Wykonana z foli w
kolorze mlecznym lub
przeźroczysta.
Sterylna kieszeń przylepna
dwukomorowa o wymiarach 40x35
cm z przeznaczeniem na ssak i
3. koagulacje wykonana z folii w
kolorze mlecznym lub przeźroczysta
z moŜliwością przyklejenia jej i
paskiem usztywniającym

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
24 M-CE

szt.

2000

szt.

400

szt.

4000

CENA
CENA
NETTO BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

RAZEM:

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

Pakiet nr 25
Prowadnica do trudnej intubacji

L.P.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
12 m-cy

1.

O.D. – 3,3

szt.

300

szt.

500

2.

O.D. – 5,0

CENA
CENA
NETTO BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

RAZEM:
Parametry:
- jednorazowego uŜytku;
- sterylna;
- elastyczna, wzmocniona na całej długości;
- zagięty koniec ułatwiający wprowadzenie;
- długość min. 60cm

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

Pakiet nr 26
Prowadnice do rurek intubacyjnych

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
12 m-cy

1.

O.D.– 2 – 2,2 – długość min. 230
mm

szt.

300

2.

O.D.– 3,0 – długość min. 340 mm

szt.

1000

szt.

1000

szt.

200

szt.

1000

szt.

300

L.P.

3.
4.
5.
6.

O.D.– 4,0 – długość min. 340 mm
O.D.– 4,0 – długość 600 mm
O.D.– 5,0 – długość min. 370 mm
O.D.– 5,0 – długość 600 mm

CENA
CENA
NETTO BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

RAZEM:
Parametry:
- jednorazowego uŜytku,
- sterylne;
- pakowane pojedynczo;
- z miękkim końcem bez metalu;
- wykonane z metalu – mosiądzu pokrytego medycznym tworzywem, zapobiegającym
przyklejaniu się do ścianki rurki intubacyjnej
- na opakowaniu jednostkowym: rozmiar, oznaczenie nazwy producenta, numer serii, data
przydatności do uŜycia.

PRODUCENT

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 nici okulistycznych, zestawów do cewnikowania pęcherza moczowego, zestawu do
kaniulacji Ŝył centralnych, pokrowca na przewody, staplera do niskich resekcji, tamponady
nosowej, elektrody zewnętrznej do czasowej stymulacji serca, drenów silikonowych sterylnych
brzusznych, drenów do laparoskopii, osłon na aparat, jednorazowych zestawów noworodkowego
trójnika oddechowego do resuscytacji noworodka, drenów o małej średnicy z zastawką Safeflow,
jednorazowych maseczek do resuscytacji noworodka, jednorazowych elektrod do wykonania
termolezji tkanek nerwowych, igieł insuflacyjnych, trokary, implantów do przepuklin,
kieliszków do leków, zestawów do drenaŜu worka osierdziowego, zestawów do wprowadzania i
wymiany kateterów oraz elektrod ednokawitarnych – introduktor, ostrzy chirurgicznych, osłon
na mikroskop, kieszenie, prowadnic do trudnej intubacji, prowadnic do rurek intubacyjnych " –
Zp/63/PN-54/18.

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 :
T /

N

mikroprzedsiębiorstwem

bądź

małym

lub

średnim

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, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26
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 nici okulistycznych, zestawów do cewnikowania pęcherza moczowego, zestawu do
kaniulacji Ŝył centralnych, pokrowca na przewody, staplera do niskich resekcji, tamponady
nosowej, elektrody zewnętrznej do czasowej stymulacji serca, drenów silikonowych sterylnych
brzusznych, drenów do laparoskopii, osłon na aparat, jednorazowych zestawów noworodkowego
trójnika oddechowego do resuscytacji noworodka, drenów o małej średnicy z zastawką Safeflow,
jednorazowych maseczek do resuscytacji noworodka, jednorazowych elektrod do wykonania
termolezji tkanek nerwowych, igieł insuflacyjnych, trokary, implantów do przepuklin,
kieliszków do leków, zestawów do drenaŜu worka osierdziowego, zestawów do wprowadzania i
wymiany kateterów oraz elektrod ednokawitarnych – introduktor, ostrzy chirurgicznych, osłon
na mikroskop, kieszenie, prowadnic do trudnej intubacji, prowadnic do rurek intubacyjnych" –
Zp/63/PN-54/18 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 i 2018).
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, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 20, 21, 22, 23, 24
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
nici okulistycznych, zestawów do cewnikowania pęcherza moczowego, zestawu do kaniulacji Ŝył
centralnych, pokrowca na przewody, staplera do niskich resekcji, tamponady nosowej, elektrody
zewnętrznej do czasowej stymulacji serca, drenów silikonowych sterylnych brzusznych, drenów
do laparoskopii, osłon na aparat, jednorazowych zestawów noworodkowego trójnika
oddechowego do resuscytacji noworodka, drenów o małej średnicy z zastawką Safeflow,
jednorazowych maseczek do resuscytacji noworodka, jednorazowych elektrod do wykonania
termolezji tkanek nerwowych, igieł insuflacyjnych, trokary, implantów do przepuklin,
kieliszków do leków, zestawów do drenaŜu worka osierdziowego, zestawów do wprowadzania i
wymiany kateterów oraz elektrod ednokawitarnych – introduktor, ostrzy chirurgicznych, osłon
na mikroskop, kieszenie, prowadnic do trudnej intubacji, prowadnic do rurek intubacyjnych”
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 i 2018r.).
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 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 nici okulistycznych,
zestawów do cewnikowania pęcherza moczowego, zestawu do kaniulacji Ŝył centralnych,
pokrowca na przewody, staplera do niskich resekcji, tamponady nosowej, elektrody zewnętrznej
do czasowej stymulacji serca, drenów silikonowych sterylnych brzusznych, drenów do
laparoskopii, osłon na aparat, jednorazowych zestawów noworodkowego trójnika oddechowego
do resuscytacji noworodka, drenów o małej średnicy z zastawką Safeflow, jednorazowych
maseczek do resuscytacji noworodka, jednorazowych elektrod do wykonania termolezji tkanek
nerwowych, igieł insuflacyjnych, trokary, implantów do przepuklin, kieliszków do leków,
zestawów do drenaŜu worka osierdziowego, zestawów do wprowadzania i wymiany kateterów
oraz elektrod ednokawitarnych – introduktor, ostrzy chirurgicznych, osłon na mikroskop,
kieszenie, prowadnic do trudnej intubacji, prowadnic do rurek intubacyjnych" – Zp/63/PN54/18, 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 nici okulistycznych,
zestawów do cewnikowania pęcherza moczowego, zestawu do kaniulacji Ŝył centralnych,
pokrowca na przewody, staplera do niskich resekcji, tamponady nosowej, elektrody zewnętrznej
do czasowej stymulacji serca, drenów silikonowych sterylnych brzusznych, drenów do
laparoskopii, osłon na aparat, jednorazowych zestawów noworodkowego trójnika oddechowego
do resuscytacji noworodka, drenów o małej średnicy z zastawką Safeflow, jednorazowych
maseczek do resuscytacji noworodka, jednorazowych elektrod do wykonania termolezji tkanek
nerwowych, igieł insuflacyjnych, trokary, implantów do przepuklin, kieliszków do leków,
zestawów do drenaŜu worka osierdziowego, zestawów do wprowadzania i wymiany kateterów
oraz elektrod ednokawitarnych – introduktor, ostrzy chirurgicznych, osłon na mikroskop,
kieszenie, prowadnic do trudnej intubacji, prowadnic do rurek intubacyjnych" – Zp/63/PN54/18, 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)

Załącznik nr 6 do SIWZ

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

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

(pieczątka Wykonawcy)

(miejscowość i data)

Oświadczenie
Oświadczam, Ŝe wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*

.................................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych przez niego)

______________________________
1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niŜ bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

