Zp/53/PN-52/16
pieczęć zamawiającego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 209 000 EURO
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
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. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) (dalej, jako Pzp).

I.Przedmiot zamówienia
Dostawy środków dezynfekcyjnych
Liczba pakietów – 19
Pakiet nr 1 – Środki do mycia i odkażania rąk.
Pakiet nr 2 – Środki do odkażania skóry i błon śluzowych.
Pakiet nr 3 – Środki do odkażania rąk i błon śluzowych
Pakiet nr 4 – Środek do mycia i dezynfekcji endoskopów posiadający znak CE
Pakiet nr 5 – Środki do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego i endoskopów
posiadające znak CE
Pakiet nr 6 – Środki do dezynfekcji powierzchni
Pakiet nr 7 – Środek do dezynfekcji powierzchni
Pakiet nr 8 – Preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji narzędzi pochodzące od jednego producenta
(kompatybilne)
Pakiet nr 9 – Preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji narzędzi posiadające znak CE, pochodzące
od jednego producenta (kompatybilne)
Pakiet nr 10 – Podchloryn sodowy
Pakiet nr 11 – Środek dezynfekcyjny do linii przesyłowych centralnej dystrybucji koncentratu do dializ
Pakiet nr 12 – Środki do mycia i odkażania rąk
Pakiet nr 13 – Preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji.
Pakiet nr 14 – Środek do mycia i dezynfekcji endoskopów
Pakiet nr 15 – Środek dezynfekcyjny do mycia powierzchni sal operacyjnych
Pakiet nr 16 – Preparat do dezynfekcji wkłuć centralnych
Pakiet nr 17 – Preparat do dezynfekcji i mycia skóry głowy
Pakiet nr 18 – Preparat do pielęgnacji ciała
Pakiet nr 19 – Preparat do dezynfekcji małej powierzchni
CPV : 33631600-8 (dla pakietu nr 1-9 i 11-19)
CPV: 24312220-2 (dla pakietu nr 10)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do przekazania próbek

przedmiotu zamówienia celu zweryfikowania zgodności z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Niedostarczenie próbek w określonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty
przetargowej.
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 do SIWZ.
Oświadczenie 22 i 24 ustawy Pzp stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
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 udzielenie zamówień uzupełniających.
Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania ze standardami akredytacyjnymi Centrum
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2008 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 w zakładce « Przetargi ».

II. Miejsce realizacji zamówienia
Siedziba Zamawiającego.

III. Termin realizacji zamówienia
dla pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 - sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od
23.07.2016r. ;
dla pakietu nr 14 - sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od 28.07.2016r. ;
dla pakietu nr 10 - sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od 30.07.2016r.

IV. Wymagania od Wykonawców
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- spełniają wymogi art. 22 ust. 1 Pzp,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.

V. Sposób oceny warunków
Nazwa (rodzaj)
warunku

Sposób oceny

1.

spełnienie wymogów
art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp

na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz wymaganych
dokumentów tj. :
1) posiadanie doświadczenia w zakresie świadczenia dostaw - na podstawie wykazu
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
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, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

2.

brak podstaw do
wykluczeniu z
postępowania o

na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz wymaganych
dokumentów tj.
1) posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru – na podstawie załączonego aktualnego

l.p.

udzielenie zamówienia
publicznego na
podstawie art. 24 ust. 1
Pzp

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;
2) posiadanie aktualnego zaświadczenia własciwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków – na podstawie aktualnego
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert,
3) posiadanie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne - na podstawie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub
KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.

A) Jeżeli 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:
a) ppkt. 1, 2, 3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed
upływem terminu składania ofert),
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, skłądek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem
terminu składania ofert),
- nie orzeczono wobez niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy
przed upływem terminu składania ofert),
B)Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem.
C)W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
D) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty
zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne
byłoby unieważnienie postępowania. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą być
wystawione po terminie składania ofert ani też dotyczyć okresu po terminie składania ofert.

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. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w tabeli w
Rozdz. V SIWZ, pkt. 1.

Wymagania podmiotowe w zakresie opisanym w art. 24 ust. 1 pkt. 1-3 i ust. 2 pkt. 1-4 Pzp będą sprawdzane
i weryfikowane oddzielnie dla każdego Wykonawcy wchodzącego w skład podmiotu wspólnie ubiegającego
się o zamówienie.

VII. Wadium
Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu w PLN :
dla pakietu nr 1 : 1 931,07 zł.,
dla pakietu nr 2 : 858,85 zł.,
dla pakietu nr 3 : 637,63 zł.,
dla pakietu nr 4 : 577,93 zł.,
dla pakietu nr 5 : 765,30 zł.,
dla pakietu nr 6 : 1 326,86 zł.,
dla pakietu nr 7 : 499,91 zł.,
dla pakietu nr 8 : 87,84 zł.,
dla pakietu nr 9 : 284,69 zł.,
dla pakietu nr 10 : 1 067,76 zł.,
dla pakietu nr 11 : 33,89 zł.,
dla pakietu nr 12 : 118,56 zł.,
dla pakietu nr 13 : 1 577,99 zł.,
dla pakietu nr 14 : 198,47 zł.,
dla pakietu nr 15 : 189,22 zł.,
dla pakietu nr 16 : 8,86 zł.,
dla pakietu nr 17 : 44,50 zł.,
dla pakietu nr 18 : 74,76 zł.,
dla pakietu nr 19 : 104,13 zł.

DATĄ UZNANIA WPŁATY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO.
Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Na potwierdzeniu wniesienia wadium

należy wyszczególnić pakiety oraz kwoty wadium w pakietach na które składana jest oferta. Podać
należy również kwotę końcową (za wszystkie pakiety) po podliczeniu kwot jednostkowych.
Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.
Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z
2007 r. Nr 42, poz. 275).
Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać
okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.

Informacje dodatkowe:

1) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w
formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego
Zamawiającego,
2) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie, kopię dokumentu należy dołączyć do oferty, a
oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,
3) wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 Pzp,
4) Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.
5) Wadium wniesione na podstawie art. 45 ust. 6 ustawy pzp w innej formie niż pieniądzu, winno
zawierać, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych zapisy dotyczące wypłaty i zatrzymania
wadium przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy to przesłanek zawartych w art. 46 ust. 4a i
5 ustawy pzp, poprzez wyszczególnienie w zapisach wszystkich przypadków umożliwiających
zatrzymanie Zamawiającemu wadium i jego bezwarunkowej wypłaty, po
spełnieniu któregokolwiek z warunków określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.

VIII. Pozostałe informacje
•

Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte 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 złożeniem oferty.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 07: 00 do 14:35
pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego – od osób
uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami.
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
- w sprawach formalno prawnych: mgr Agnieszka Szczebak – Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. (74) 6489700 fax. (74) 6489700, mail : agnieszka.szczebak@zdrowie.walbrzych.pl
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: porozumiewanie się Zamawiającego z
Wykonawcami może odbywać się formie pisemnej lub faksem na numer (074) 6489700. Jeżeli Zamawiający
lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron
na żądanie 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
A) Oferta musi zawierać:
Lp.

Nazwa (rodzaj) dokumentu

1.

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

2.

Dowód wniesienia lub ustanowienia wadium

3.

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów art. 22 ust 1 Pzp – załącznik nr 4 do SIWZ

4.

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 Pzp –
załącznik nr 4 do SIWZ

5.

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

7.

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert

8.

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 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, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada dopuszczenia zgodnie z następującymi ustawami :

9.

dla produktów leczniczych: oświadczenie o posiadaniu pozwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez
Ministra Zdrowia zgodnie z art.14 ust.2 i 4 ustawy z dnia 06.09.2001 przepisy wprowadzające ustawę Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126
poz. 1382 z póz. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 06.09.2001 Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r Nr 45 poz. 271).;
dla wyrobów medycznych: oświadczenie o posiadaniu Certyfikatu CE i deklaracji zgodności zgodne z Dyrektywą 2007/47/WE oraz
oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20
maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679) ;
dla kosmetyków: oświadczenie o posiadaniu potwierdzenia przyjęcia formularza przekazania danych do Krajowego Systemu Informowania
o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu na terenie RP zgodnie z wymogami art. 8 Ustawy z dnia 30.03.2001 o Kosmetykach;
dla produktów biobójczych: oświadczenie o posiadaniu pozwolenia na obrót produktem biobójczym wraz z treścią instrukcji użytkowania
w języku polskim stanowiącą integralną cześć pozwolenia wydane przez ministra Zdrowia na podstawie art. 54 ust.1 i art.7 ust.2 ustawy z
dnia 13.09.2002 o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433)
Opisy przedmiotu zamówienia :

10.

11.

dla produktów leczniczych: charakterystykę Produktu Leczniczego i ulotkę zatwierdzoną przez Ministerstwo Zdrowia zgodnie z art. 23
ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r Nr 45 poz. 271) potwierdzające spełnienie kryteriów SIWZ;
dla wyrobów medycznych: ulotkę informacyjną produktu oraz kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej;
dla kosmetyków: ulotkę informacyjną;
dla produktów biobójczych: ulotkę informacyjną oraz kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp lub informacja o tym, że Wykonawca
nie należy do grupy kapitałowej

B) Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za
zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Dokumenty sporządzane w
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczoną przez osobę upoważnioną do
reprezentacji Wykonawcy

XI. Sposób składania ofert
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy złożyć 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 złożeniem oferty.
Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim oraz zostać podpisana przez osobę/y
upoważnioną/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 może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości
związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem
przygotowania i złożenia 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 może
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. O każdej ewentualnej zmianie
Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania, zamieszczając
informację na stronie internetowej.

•

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, Zamawiający przedłuży 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 może, nie później niż w terminie składania ofert
zastrzec, że informacje nie mogą być udostępniane. Wykonawca w tym celu może złożyć 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 że nie były one wcześniej upubliczniane. Brak
skutecznego wykazania działań Wykonawcy w celu zachowania poufności informacji zawartych w «części
niejawnej » skutkować może ujawnienien przez Zamawiającego tych informacji, o czym (zamiar ujawnienia)
Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie.
Wycofanie oferty lub jej zmiany
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o tym fakcie przed upływem terminu składania
ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone 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
złożenie pisemnego powiadomienia z podpisem osoby upoważnionej 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 należy złożyć 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>

XII. Miejsce i termin składania ofert
1)

Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego – Dział
i Zaopatrzenia - w terminie do dnia 29.06.2016 r. do godziny 10:00

Zamówień

Publicznych

2)

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

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert
1)

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego bud. D w bibliotece (Sali konferencyjnej) w dniu
29.06.2016 r. o godz. 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.

XIV. Sposób obliczenia ceny oferty
1)

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

2)

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

XV. Ocena ofert
1)

Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 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

100%

Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena:
Każdy z pakietów będzie oceniany oddzielnie
Cena najniższa otrzymuje automatycznie 100 pkt.
Przeliczenie punktów dla pakietu o wyższej cenie:
Cena najniższa pakietu x z oferty a
------------------------------------------------ x
Cena wyższa pakietu x z oferty ocenianej

100 pkt. = ilość punktów dla pakietu x
z oferty ocenianej o wyższej 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 niezwłocznie po wyborze oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty
o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomi o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
i Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz zamieści informację na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
5) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania w określonym terminie
umowy, jednak nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty
i nie później niż 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) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłożenia umowy
regulującej ich współpracę.

XVI.Istotne warunki umowy
Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych niżej istotnych jej
warunków:
Zgodnie z załącznikiem nr 3 – wzór umowy.

XVII. 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 ERD ZAM

Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala

data zatwierdzenia: 21.06.2016 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ
Pakiet nr 1
Środki do mycia i odkażania rąk

L.p.

Charakterystyka
preparatu

Opakowanie

1.1 Lekko kwaśny (pH ok. 5,0 –5,5), butelka* 0,5l
niewysuszający preparat do
chirurgicznego i higienicznego
mycia rąk z zawartością środków
powierzchniowo-czynnych.
Kosmetyk.
1.2 Lekko kwaśny (pH ok. 5,0 –6,0), butelka* 0,5l
nie zawierający barwników ani
substancji zapachowych,
niewysuszający preparat do
chirurgicznego i higienicznego
mycia rąk z zawartością środków
powierzchniowo-czynnych oraz
substancji nawilżających i
pielęgnujących skórę, formuła
oparta o APG, przeznaczony dla
osób o wrażliwej skórze.
Kosmetyk.
butelka* 0,5l
1.3 Preparat, nie zawierający
chlorheksydyny do higienicznego
i chirurgicznego odkażania rąk, o
przedłużonym działaniu.
Zawierający co najmniej 3
substancje aktywne z różnych
grup chemicznych, bez
pochodnych fenolowych, o
łącznej zawartości alkoholi do
66g/100ml roztworu, działający
na B, Tbc, F, V( HIV, HBV, HSV,
Rota), z zawartością substancji
pielęgnujących, skuteczny w
chirurgicznej dezynfekcji rąk w
czasie do 3 minut.
Niealergizujący. Produkt
leczniczy.

Ilość
w litrach
6200

46

3870

Nazwa
preparatu producent

Cena netto za 1
litr preparatu

Cena netto za
1 opakowanie

VAT

Wartość
brutto pozycji

1.4 Preparat do higienicznej i

butelka* 0,5l

450

chirurgicznej dezynfekcji rąk na
bazie etanolu (min. 89%), bez
zawartości jodu, chlorheksydyny,
izopropanolu, fenolu i jego
pochodnych. Preparat bezbarwny
zawierający substancje
nawilżające, pielęgnujące i
regenerujące skórę, takie, jak
witamina E, pantenol i gliceryna.
Higieniczna dezynfekcja rąk
zgodnie z normą EN 1500 w
ciągu 20s. Chirurgiczna
dezynfekcja rąk zgodnie z normą
EN 12791 w ciągu 90s. Spektrum
działania: B – 15s., F – 15s., Tbc
– 20s., V (HBV, HCV, HIV, Rota,
Noro (mysi) – 15s., Adeno, Polio
– 2min.).

Wartość netto pakietu
Wartość brutto pakietu

* opakowanie dostosowane do dozowników Dermados
Zamawiający wymaga kompatybilności preparatu z poz. 1 i poz. 2 z preparatem z poz. 3 i poz. 4

Pakiet nr 2
Środki do odkażania skóry i błon śluzowych.
L.p.

Charakterystyka
preparatu

2.1 Preparat bezbarwny, bezjodowy,
bez pochodnych fenoli do
odkażania i odtłuszczania skóry ,
stosowany przed punkcjami,
iniekcjami, pobieraniem krwi,
działający na wszelkie
drobnoustroje bytujące na skórze
( łącznie z MRSA ) i V ( HBV, HIV,
Herpes, Adeno, Rota) w czasie
do 2min., z możliwością
stosowania u noworodków.
Produkt leczniczy.
2.2 Preparat barwiony, bezjodowy,
bez pochodnych fenoli, do
odkażania i odtłuszczania skóry
stosowany przed zabiegami
operacyjnymi, zabiegami
inwazyjnymi, punkcjami,
działający na wszelkie
drobnoustroje bytujące na skórze
(łącznie z MRSA ) i V (HBV, HIV,
Herpes, Adeno, Rota)
w czasie do 2min. Produkt
leczniczy.
2.3 Preparat do odkażania skóry,
błon śluzowych, antyseptyki
oparzeń, owrzodzeń z
możliwością stosowania w
rozcieńczeniach, zawierający
PVP-jod o szerokim spektrum
działania B, Tbc, F, P, V, S.
Produkt leczniczy.

Opakowanie

Ilość
w litrach

butelka do
350 ml
z atomizerem

830

butelka 1,0l

140

butelka 1,0l

1040

butelka 1,0l

168

Nazwa
preparatu producent

Cena netto za 1
litr preparatu

Cena netto za
1 opakowanie

Wartość netto pakietu
Wartość brutto pakietu

VAT

Wartość
brutto pozycji

Pakiet nr 3
Środki do odkażania rąk i błon śluzowych.
L.p.

Charakterystyka
preparatu

3.1 Preparat na bazie

Opakowanie

butelka 0,5l
chlorheksydyny do mycia
higienicznego rąk, odkażania rąk,
mycia ciała pacjenta. Osiągający
spektrum B, F, V.
Produkt leczniczy.
butelka 1l
3.2 Preparat do odkażania błon
śluzowych, zawierający
chlorheksydynę, nadtlenek
wodoru oraz poliwidon jako
substancję zagęszczającą.
Produkt leczniczy.
butelka do
3.3 Preparat do odkażania błon
śluzowych jamy ustnej, z
0,5l
zawartością chlorheksydyny,
bezjodowy o spektrum działania
B, F, V.
Kosmetyk.

Ilość
w litrach

Nazwa
preparatu producent

Cena netto za 1
litr preparatu

Cena netto za
1 opakowanie

300

384

504

Wartość netto pakietu
Wartość brutto pakietu

VAT

Wartość
brutto pozycji

Pakiet nr 4
Środek do mycia i dezynfekcji endoskopów posiadający znak CE

L.p.

Charakterystyka
preparatu

Opakowanie

Ilość
litrów
roztworu
roboczego

Nazwa
preparatu producent

Cena netto za
1 litr
roztworu
roboczego

Cena netto
za 1
opakowanie

4.1 Enzymatyczno-tenzydowy preparat do

butelka do 2l 48800
mycia manualnego endoskopów przed
dezynfekcją skuteczny w stężeniu do 1%
w czasie do 15min. Możliwość stosowania
w myjkach ultradźwiękowych. Znak CE.
kanister 5l
1000
4.2 Gotowy do użycia płynny preparat
(+ paski
przeznaczony do manualnej oraz
kontrolne)
półautomatycznej dezynfekcji wysokiego
stopnia endoskopów giętkich, narzędzi
termolabilnych. Powinien zawierać w
składzie kwas nadoctowy. Nie powinien
zawierajać w składzie aldehydów, fenolu,
QAC, amin oraz ich pochodnych. Preparat
nie powinien posiadać dodatkowo
aktywatora. Spektrum działania: B (EN
14561 – do 5min.), F (C. Albicans, A.
Nigger EN 14562 –do 5 min.),
Tbc(M.terrae EN 14563 – do 5min.), V (EN
14476 – do 5 min.), S (EN 14347 – do
5min.), S(C.difficile) – do 5 min.
Możliwość wielokrotnego stosowania do 50
cykli roboczych lub 7 dni. Możliwość
kontroli aktywności roztworu paskami.
Zamawiający wymaga dostarczenia
pasków kontrolnych w komplecie w ilości
400 szt. do 1000 litrów roztworu
roboczego.
Znak CE.

Wartość netto pakietu
Wartość brutto pakietu

VAT

Wartość
brutto
pozycji

Pakiet nr 5
Środki do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego i endoskopów posiadające znak CE.

L.p.

Charakterystyka
preparatu

5.1 Preparat bezaldehydowy, oparty o
aktywny tlen, zawierający nadwęglan sodu
i TAED, bez pochodnych toluenu i benzenu
do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu
anestezjologicznego, endoskopów,
inkubatorów, z możliwością dezynfekcji
sprzętów wykonanych z poliwęglanu,
działający po dodaniu aktywatora na B,
Tbc, F, V (wirus Adeno, Polio ) w czasie do
30 min., S (tlenowe i beztlenowe) w czasie
do 6h. Aktywator z zawartością kwasu
fosforowego. Produkt przygotowywany w
zimnej wodzie wodociągowej. Posiada
znak CE.
5.2 Preparat zawierający aldehyd glutarowy
bez dodatkowego aktywatora działający na
B, Tbc, F, V ( wirus Adeno, Polio ), w
czasie do 60 min. Znak CE.
5.3 Preparat w proszku na bazie nadwęglanu
sodu oparty o składnik aktywny-kwas
nadoctowy, zawierający inhibitory korozji
do dezynfekcji i mycia sprzętu
medycznego i powierzchni
zanieczyszczonych substancją organiczną.
Spektrum działania (warunki brudne): B,
Tbc, F, V (wirus Adeno Polio), S
(Cl.Difficile, Cl.Perfringens) w czasie do 10
min. Trwałość gotowego roztworu
roboczego 24 godz. od przygotowania, pH
roztworu roboczego neutralne. Wyrób
medyczny. Znak CE.

Opakowanie

Ilość
litrów
roztworu
roboczego

wiaderko do
2kg

4400
roztworu
2%

aktywator 2l

4400
roztworu
2%

kanister*
do 6l

87000

opakowanie
do 0,2kg

1600

Nazwa
preparatu producent

Cena netto za
1 litr
roztworu
roboczego

Cena netto
za 1
opakowanie

VAT

Wartość
brutto
pozycji

5.4 Preparat do mycia i dezynfekcji

butelka 2l

8

precyzyjnych narzędzi obrotowych,
precyzyjnych narzędzi takich jak: wiertła,
frezy kostne ze stali, twardych metali
diamentów, narzędzi ściernych i
polerujących takich jak: gumki silikonowe
i płytki ceramiczne oraz narzędzi do
leczenia kanałowego; bez aldehydu, z
aktywatorem, chroniący narzędzia z metali
przed korozją, posiadający znak CE.

Wartość netto pakietu
Wartość brutto pakietu

* zamawiający jest wyposażony w urządzenia dozujące DG 1, DG 3 firmy Ecolab.
Kanistry i preparat muszą być kompatybilne z tymi urządzeniami (potwierdzenie producenta urządzeń).
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 20 wanienek o pojemności 8 litrów., 5 wanienek do dezynfekcji o pojemności 10 litrów oraz 10 wanienek o
2 litry.

pojemności

Pakiet nr 6
Środki do dezynfekcji powierzchni.

L.p.
6.1

6.2

6.3

Charakterystyka
Preparatu
Preparat do jednoczesnego
mycia i dezynfekcji wszystkich
rodzajów powierzchni w
środowisku szpitalnym,
niezawierający aldehydów,
chloru, izopropanolu, kwasu
nadoctowego i aktywnego
tlenu na bazie QAV,
dodecyloaminy, 2fenoksyetanolu, APG. Preparat
bez zawartości substancji
lotnych i zapachowych o
doskonałej tolerancji
materiałowej. Spektrum i czas
działania: B, Tbc, F, V (HBV,
HCV, HIV, Rota i Polyoma
SV40)– do 15 min. Wyrób
medyczny.
Preparat chlorowy oparty o
NaDCC w tabletkach działający
na B, F,V (wirus adeno, Polio)
przeznaczony do dezynfekcji
powierzchni zmywalnych z
zawartością aktywnego chloru
do 1000 ppm. Możliwość
stosowania do zalewania plam
krwi. Możliwość poszerzenia
spektrum o Spory w wyższym
stężeniu.
Produkt biobójczy.
Preparat chlorowy oparty o
NaDCC w granulacie
przeznaczony do dezynfekcji
powierzchni zanieczyszczonych
substancjami organicznymi.
Produkt biobójczy.

Opakowanie

Ilość litrów
roztworu
roboczego

kanister*do
6l

235200

do 300
tabletek

432000

opakowanie
do 0,5 kg

ilość
opakowań 61

Nazwa
preparatu - producent

Cena netto za 1
litr roztworu
roboczego

cena netto za 1
opakowanie

Cena netto za
1 opakowanie

VAT

Wartość
brutto pozycji

6.4

6.5

6.6

6.7

Preparat na bazie alkoholu
etylowego do szybkiej
dezynfekcji trudnodostępnych
powierzchni wyrobów
medycznych i innego
wyposażenia. Bez aldehydu.
Gotowy do użycia.
Działający na: B, Tbc, F, V (
HBV, HCV, HIV, Vakzinia,
Adeno, Rota) w czasie do 1
min./ Poliowirus w czasie do
10 min./ Papovawirus do 15
min.
Wyrób medyczny.
Preparat chlorowy oparty o
chlorotolueno-sulfonamid sodu
działający na B, V (wirus Polio)
w czasie 15 min.
Produkt biobójczy.
Chusteczki jednorazowe
nasączone środkiem
dezynfekcyjnym,
bezalkoholowym, aktywnym
w stosunku do bakterii i
grzybów, do
przeprowadzania dezynfekcji
małych powierzchni wyrobu
medycznego nie
zanieczyszczonego
materiałem biologicznym
(np. głowic USG).
Wyrób medyczny.
Chusteczki do dezynfekcji
małych powierzchni nasączone
alkoholem propylowym o
spektrum działania B, F, V
(HBV, HIV, Adeno, rota ) w
czasie do 5 min., posiadające
znak CE.
Wyrób medyczny.

butelka do 1
litra z
atomizerem

98

opakowanie
1kg

ilość
opakowań 84

cena netto za 1
opakowanie

pojemnik
200 sztuk

ilość
opakowań
132

cena netto za 1
opakowanie

pojemnik x
90
chusteczek
opakowanie
uzupełniające
x 90
chusteczek

ilość
opakowań
206
ilość
opakowań
148

cena netto za 1
opakowanie
cena netto za 1
opakowanie

6.8

Chusteczki do szybkiej
dezynfekcji i mycia
powierzchni medycznych (w
tym np. sond USG). Na bazie
H2O2 ,bez zawartości alkoholu,
bez chloru. Chusteczka o
wymiarze 20x20cm. Spektrum
działania:. Spektrum: B, Tbc,
F, Cl. Difficile V (HBV, HCV,
HIV, Adeno, Polyoma SV40) –
5 min.
6.9
Suche chusteczki niskopylące
o wymiarach min. 20x38cm, o
gramaturze min. 40g/m2,
dostarczane w rolkach (po
min. 99 szt.) przeznaczone do
stosowania na wszystkich
powierzchniach i sprzętach
medycznych. Opakowanie
zawierające naklejki
umożliwiające opisanie
dozownika dozującego
chusteczki.
6.10 Dozownik kompatybilny z
chusteczkami z pozycji 7.9
trwały, wytrzymały,
wielokrotnego użytku,
dostarczany wraz z
wymiennymi zamknięciami w
kilku różnych kolorach,
pozwalającymi prawidłowo
oznakować zawartość
dozownika.

Opakowanie
typu flowpack x 100
chusteczek

ilość
opakowań20

cena netto za 1
opakowanie

Opakowanie 1 ilość rolek
rolka
200
zawierająca
99
chusteczek

cena netto za 1
opakowanie

Wiaderko

cena netto za 1
opakowanie

ilość sztuk
20

6.11 Uniwersalny preparat
aplikowany w formie piany na
bazie nadtlenku wodoru bez
zawartości czwartorzędowych
związków amoniowych, do
mycia i dezynfekcji małych i
trudnodostępnych powierzchni
wrażliwych na działanie
alkoholi. Możliwość stosowania
w obecności pacjentów, nie
podrażniający dróg
oddechowych, bez zawartości
lotnych związków
organicznych, substancji
zapachowych, barwników.
Podczas pracy nie są
wymagane środki ochrony
indywidualnej (takie jak
maseczka, rękawice czy
gogle). Produkt
biodegradowalny o
właściwościach
odkamieniających.
Zastosowanie także do
inaktywacji zanieczyszczeń
organicznych takich jak krew,
plwociny itd. oraz usuwania
biofilmu. Skuteczność
mikrobójcza, w tym także w
warunkach brudnych zgodnie z
normą EN 14885 dla obszaru
medycznego: V (polio, adeno),
F (aspergilus niger, candia
albicans), B ( w tym MRSA)
oraz Tbc w czasie 15 minut.
pH <2.

butelka
750ml z
atomizerem
pianowym

ilość
opakowań 70

cena netto za 1
opakowanie

Wartość netto pakietu
Wartość brutto pakietu

* zamawiający jest wyposażony w urządzenia dozujące DG 1, DG 3 firmy Ecolab.
Kanistry i preparat muszą być kompatybilne z tymi urządzeniami (potwierdzenie producenta urządzeń).

Pakiet nr 7. Środek do dezynfekcji powierzchni.

L.p.
7.1

7.2

Charakterystyka
Preparatu
Gotowy do użycia preparat
alkoholowy przeznaczony do
szybkiej dezynfekcji małych
powierzchni oraz miejsc
trudnodostępnych; oparty o
etanol, zawartość alkoholu do
50g/100g produktu;
niezawierający QAV,
aldehydów i alkiloamin;
skuteczny na B (w tym Tbc),
F, V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia,
BVDV, Rotawirus, Norowirus,
Adenowirus) w czasie do 1
min. Wyrób medyczny.
Preparat oparty o 1-propanol
do dezynfekcji małych
powierzchni, urządzeń, bez
zawartości aldehydów i
alkiloloamin, bezzapachowy,
z możliwością stosowania na
oddziałach noworodkowych
do dezynfekcji inkubatorów,
działający na: B, F, V(HIV,
HBV, HCV, Rota, Vaccinia,
Ptasia grypa typu A)- do 2
min, Tbc do3 min, Polioma
do 5 min.
Wyrób medyczny.

Ilość
Nazwa
litrów
Opakowanie
roztworu preparatu - producent
roboczego
butelka do 1
litra z
atomizerem

2240

butelka
750ml z
atomizerem
pianowym

ilość
opakowań
75

Cena netto za 1
litr roztworu
roboczego

Cena netto za
1 opakowanie

cena netto za 1
opakowanie

Wartość netto pakietu
Wartość brutto pakietu

VAT

Wartość
brutto pozycji

Pakiet nr 8
Preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji narzędzi pochodzące od jednego producenta (kompatybilne).
L.p.

Charakterystyka
preparatu

8.1 Preparat do dezynfekcji

Opakowanie

kanister 5l
chemiczno termicznej w temp.
60 stopni C, zawierający aldehyd
glutarowy, o spektrum działania
spektrum B, Tbc
F, V ( łącznie z Tr-HSV1) w czasie
do 10 min.
Wyrób medyczny.
kanister 5l
8.2 Enzymatyczny preparat myjący
do mycia narzędzi
chirurgicznych, endoskopów
sztywnych, szkła, przedmiotów z
gumy, obuwia operacyjnego,
aluminium oksydowanego
wrażliwych na temperaturę.
Wyrób medyczny.
8.3 Preparat neutralizujący na bazie kanister 5l
kwasu cytrynowego do
neutralizacji po myciu
alkalicznym.
Wyrób medyczny.
kanister 5l
8.4 Preparat do dezynfekcji
chemiczno - termicznej w temp.
60 stopni C, na bazie nielotnej
substancji czynnej( np.
glukoprotaminy) i QAV ( lub innej
substancji czynnej), o spektrum
działania B, Tbc
F, V ( łącznie z Tr-HSV1) w czasie
do 10 min.
Wyrób medyczny.

Ilość
koncentratu
w litrach

Nazwa
preparatu producent

Cena netto za 1
litr preparatu

Cena netto za
1 opakowanie

20

150

50

45

Wartość netto pakietu
Wartość brutto pakietu

VAT

Wartość
brutto pozycji

Pakiet nr 9
Preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji narzędzi posiadające znak CE, pochodzące od jednego producenta (kompatybilne).

L.p.
9.1

9.2

Charakterystyka
preparatu
Enzymatyczny preparat do
mycia przed dezynfekcją, do
zastosowania w myjni
ETD Olympus. Preparat musi
być kompatybilny z
posiadanymi przez
zamawiającego myjniami:
miniETD oraz ETD3 firmy
Olympus.
Wyrób medyczny.
Preparat na bazie aldehydu
glutarowego posiadający znak
CE, do maszynowej
dezynfekcji i do zastosowania
w myjni ETD Olympus.
Preparat musi być
kompatybilny z posiadanymi
przez zamawiającego
myjniami: miniETD oraz ETD3
firmy Olympus.

Ilość
Opakowanie koncentratu
w litrach
kanister do 5
litrów

310

kanister do 5
litrów

500

Nazwa
preparatu producent

Cena netto za 1
litr preparatu

Cena netto za 1
opakowanie

Wyrób medyczny.

Wartość netto pakietu
Wartość brutto pakietu

VAT

Wartość
brutto
pozycji

Pakiet nr 10
Podchloryn sodowy.
L.p.

Charakterystyka
Preparatu

Opakowanie Ilość
w kg

10.1

Podchloryn sodowy, roztwór
wodny o zawartości minimum
140 g/l aktywnego chloru,
termin ważności minimum 21
dni od dnia dostawy

beczka lub
kanister
maksymalnie
35 kg

Nazwa
preparatu producent

Cena netto za 1
kg preparatu

Wartość netto
pozycji

30450

Wartość netto pakietu
Wartość brutto pakietu

VAT

Wartość
brutto pozycji

Pakiet nr 11
Środek dezynfekcyjny do linii przesyłowych centralnej dystrybucji koncentratu do dializ.

L.p.

Nazwa preparatu

Ilość

j.m.

11.1

DIALOX czynnik dezynfekujący kanister
i odkamieniający
5 litrów
lub równoważny

28

11.2

Paski wskaźnikowe na
obecność kwasu nadoctowego

300

sztuka

Nazwa oferowanego
preparatu producent

Cena netto

Wartość netto
pozycji

Wartość netto pakietu
Wartość brutto pakietu

VAT

Wartość
brutto pozycji

Pakiet nr 12
Środki do mycia i odkażania rąk.

L.p.
12.1

12.2

12.3

12.4

Charakterystyka
preparatu
Preparat do higienicznego i
chirurgicznego mycia rąk , w
postaci wydajnej pianki
myjącej. O neutralnym dla
skóry pH. Odpowiednia dla
wszystkich rodzajów skóry.
Zawierająca APG. Kosmetyk.
Preparat, nie zawierający
chlorheksydyny do higienicznej
i chirurgicznej dezynfekcji rąk,
w postaci żelu o obniżonej
lepkości, zawierający etanol,
glicerynę, aloes, pantenol, bez
grup fenolowych. Spektrum
działania : B, F, Tbc, V ( HIV,
HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno,
Polio) w czasie 2 min. Produkt
leczniczy.
Delikatna Pianka myjąca do
mycia dzieci, niemowląt i
noworodków od 1 dnia życia.
Nie zawierająca barwników
oraz substancji zapachowych.
Kosmetyk.
Pompka spieniająca do
preparatów z poz.13.1 i
poz.13.3 pasująca do
dozowników Dermados

Opakowanie

Ilość
w litrach

butelka* 0,4l

104

butelka* 0,5l

78

butelka* 0,4l

30

pompka
spieniająca

ilość sztuk
20

Nazwa
preparatu producent

Cena netto za 1
litr preparatu

Cena netto za
1 opakowanie

cena netto za 1
sztukę

Wartość netto pakietu
Wartość brutto pakietu

* opakowanie dostosowane do dozowników Dermados

VAT

Wartość
brutto pozycji

Pakiet nr 13
Preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji.

Lp.

Opis preparatu

13.1

Płynny alkaliczny preparat do mycia w myjniach dezynfektorach
narzędzi chirurgicznych, endoskopów i sprzętu anestezjologicznego
usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana
krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego
wykonanego także z aluminium i tworzyw sztucznych, niewymagający
neutralizacji, posiadający w składzie polikarboksylaty, kwasy
organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy, środek konserwujący, inhibitor
korozji. Mycie maszynowe: temp 50 – 60 stC, stężenie 0,2-1%, mycie
ultradźwiękowe: 0,5%-2%, mycie endoskopów elastycznych: temp. 36
– 55 stC. Opakowanie 20 l, koncentrat dostosowany do centralnego
systemu dozowania środków chemicznych. Np. Neodisher Mediclean
Forte
Płynny środek neutralizujący oparty na kwasach organicznych
/cytrynowy/, musi spełniać wymogi wstępnego mycia w myjniach –
dezynfektorach. Nie zawierający fosforanów, azotanów, tensydów
środków powierzchniowo czynnych, zgodny z technologią mycia
nadtlenkiem wodoru. Maksymalne dozowanie mycie 5 ml/l. Opakowanie
20 l, koncentrat dostosowany do centralnego systemu dozowania
środków chemicznych. Np. Neodisher Z
Środek do mycia nadtlenkiem wodoru. Przystosowany do systemu
dozowania nadlenku wodoru ze zbiornikiem do jego bezpiecznego
dozowania. Dozowanie 3,5-7ml/l. Opakowanie 5 l, koncentrat. Np.
Neodisher Oxivario
Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu
bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym, na
bazie aldehydu glutarowego i glioksalu, do dezynfekcji przedmiotów z
wrażliwych materiałów, nie zawierający aldehydu mrówkowego oraz
czwartorzędowych związków amoniowych. Opakowanie 20 l, koncentrat
dostosowany do centralnego systemu dozowania środków chemicznych.
Np. Neodisher Septo DN
Płynny środek płuczacy, powierzchniowo czynny, zmniejszający napięcie
powierzchniowe. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie
przyśpieszający suszenie po myciu i dezynfekcji, zawierający środki
konserwujące. Skuteczność działania w temperaturze 40 – 93ºC.

13.2

13.3

13.4

13.5

Nazwa i
producent
oferowanego
preparatu

Jedn.
miary

Ilość

opak.

80

opak.

11

opak.

2

opak.

11

opak.

4

Cena
jedn.
netto

Wartość
netto

VAT
%

Wartość
brutto

13.6

13.7

13.8

13.9

Stężenie robocze 0,03-0,1%. Opakowanie 20 l, koncentrat dostosowany
do centralnego systemu dozowania środków chemicznych. Np.
Neodisher MediKlar
Płynny środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji
termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie ze
sprzętem anestezjologicznym wykonanym z gumy, silikonu przed
maszynową dekontaminacją, a także mokrego transportu narzędzi
chirurgicznych. Nie zawiera aldehydu oraz czwartorzędowych związków
amoniowych. Nie powoduje utwardzania białek. Działanie bakteriobójcze
i grzybobójcze wirusobójcze: osłonowe (włącznie z HIV, HBV, HCV)
roztworu w czasie nie dłuższym niż 15 min. Narzędzia w roztworze
mogą być pozostawione do 72 godz. Opakowanie 5 l, koncentrat.
Np.Neodisher Septo PreClean
Płynny środek do łącznego mycia i dezynfekcji łóżek, wózków,
pojemników sterylizacyjnych, stołów operacyjnych, butów operacyjnych
w myjniach – dezynfektorach. Posiadający działanie bakteriobójcze i
wirusobójcze (wirusy osłonkowe 2%, 2 min w 50ºC). Posiadający w
swoim składzie m. in. glioksal, kwas glioksalowy oraz niejonowe związki
powierzchniowo czynne. Opakowanie 20 l, koncentrat. Np. Neodisher
Dekonta AF
Płynny środek płuczący do wózków w myjniach - dezynfektorach.
Posiadający neutralne pH i zabezpieczający przed korozją spłukiwaną
powierzchnię. Zawierający w swoim składzie min. polikarboksylany,
niejonowe związki powierzchniowo czynne oraz środki konserwujące.
Opakowanie 20 l, koncentrat. Np. Neodisher TN
Środek do manualnej konserwacji narzędzi chirurgicznych, gotowy do
użycia, zawierający biały olej parafinowy (olej mineralny /płynna
parafina), nie powodujący osadów, nie wpływający na proces sterylizacji
gorącym powietrzem lub parowej. Opakowanie ciśnieniowe (aerozol) nie
zawierające chlorofluorowęglowodorów, z rurką natryskową
umożliwiającą aplikację w trudnodostępne miejsca. Znak CE.
Opakowanie 0,4 l aerozol. Np. Neodisher IP Spray

opak.

116

opak.

38

opak.

5

opak.

20

Razem:

Pozycje od 1 do 5
Środki muszą pochodzić od jednego producenta, muszą być kompatybilne z myjnią-dezynfektorem narzędzi PG8528 firmy Miele i zapewniać skuteczność mycia i dezynfekcji w
cyklu stosowanym w w/w urządzeniu.
Pozycje 7 i 8
Środki muszą pochodzić od jednego producenta, muszą być kompatybilne z myjnią wózków PG8825 firmy Miele i zapewniać skuteczność mycia i dezynfekcji w cyklu
stosowanym w w/w urządzeniu.

Pakiet nr 14
Środek do mycia i dezynfekcji endoskopów.

Lp.

Opis preparatu

14.1

Płynny preparat enzymatyczny do stosowania w procesie
manualnym jak i w myjniach automatycznych, przeznaczony
do mycia wyrobów medycznych takich jak endoskopy; na
bazie pięciu enzymów (proteazy, lipazy, amylazy, mannazy,
celulazy); koncentrat (stężenie robocze od 0,01% do 0,5%).
Preparat wykazujący działanie bakterio- i grzybostatycze.
Wyrób medyczny.
Preparat do dezynfekcji endoskopów giętkich, sprzętu
termolabilnego; substancja aktywna: kwas nadoctowy o
skuteczności mikrobiologicznej 14 dni (z możliwością kontroli
aktywności roztworu za pomocą pasków kontrolnych).
Spektrum: B, Tbc, F, V, S (Bacillus subtilis, Bacillus cereus,
Clostridium sporogenes, Clostridium difficile) w czasie do 5
minut. Wyrób medyczny.
Paski wskaźnikowe do oznaczania aktywności kwasu
nadoctowego, kompatybilne i dedykowane do preparatu z
poz. 15.2

14.2

14.3

Nazwa i
producent
oferowanego
preparatu

Jedn.
miary

Ilość
opak.

opak. 5
litrów

30

opak. 5
litrów

50

opak. x
50 szt.

15

Cena
jedn.
netto

Razem:
Zamawiający wymaga kompatybilności preparatu z poz. 14.1 z preparatem z poz. 14.2

Wartość
netto

VAT
%

Wartość
brutto

Pakiet nr 15
Środek dezynfekcyjny do mycia powierzchni sal operacyjnych.

Lp.

Opis preparatu

15.1

Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu
medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych takich jak
łóżka lekarskie, podłogi sal operacyjnych i ściany.
Zawierający w swoim składzie QAV, aminy i alkohole.
Posiadający bardzo dobre właściwości myjące. Preparat o
wysokiej tolerancji materiałowej również wobec szkła
akrylowego z możliwością stosowania w obecności pacjentów
i do powierzchni mających kontakt z żywnością. Nie
zawierający aldehydów, fenoli, guanidyn, chloru ani zw.
nadtlenowych. Posiadający
przyjemny kwiatowy zapach, nie wymagający spłukiwania.
Możliwość użycia preparatu w czasie 5min i stęż. 0,5% z
działaniem na: B (w tym MRSA, Salmonella, Acineobacter), F
(C.albicans i A.niger), V (HCV, BVDV). Spektrum działania
bakterie (w tym również: Legionella, Klebsiella, Salmonella,
Acineobacter), wirusy BVDV(HCV) 0,25% w 5 min.; grzyby i
drożdżaki, wirus Vaccinia 0,25% w 15 min.; prątki gruźlicy,
wirus Adeno 0,5% w 15 min.; wirus Polio i Adeno 0,25% w
30 min. ; spory 0,5% w 30 min. Preparat zarejestrowany
jako
wyrób medyczny klasy IIa.

Nazwa i
producent
oferowanego
preparatu

Jedn.
miary
opak.
5
litrów

Ilość
opak.

Cena
jedn.
netto

38

Razem:

Wartość
netto

VAT
%

Wartość
brutto

Pakiet nr 16
Preparat do dezynfekcji wkłuć centralnych.

Lp.
16.1

Opis preparatu
Jednorazowe gaziki z 2% chlorheksydyną i 70% alkoholem
izopropylowym przeznaczone do czyszczenia i dezynfekcji
połączeń linii infuzyjnej, systemu cewników dożylnych z
dostępem bezigłowym i elementów z końcówką typu luer.
Gaziki o wymiarach do162x150mm Produkt medyczny.
Skuteczność bióójcza S. Aureus, E. Coli, P. Aureginosa
zgodnie z PN-EN 13727 oraz C. Albicans zgodnie z PN-EN
13624. Wyrób medyczny.

Nazwa i
producent
oferowanego
preparatu

Jedn.
miary
opak.
x 100
szt.

Ilość
opak.

Cena
jedn.
netto

25

Razem:

Wartość
netto

VAT
%

Wartość
brutto

Pakiet nr 17
Preparat do dezynfekcji i mycia skóry głowy.

Lp.

Opis preparatu

17.1

Gotowy do użycia czepek przeznaczony do mycia i odkażania
włosów, skóry głowy, nawilżony, nie wymagający użycia
wody, dla pacjentów unieruchomionych, przed zabiegami
operacyjnymi. Powinien zawierać roztwór 2%
chlorheksydyny - substancję o właściwościach nie
uczulających, bez barwników i substancji zapachowych oraz
bezalkoholowy, zmiękczający skórę usuwając z niej brud.
Nakładany na suche włosy, których po umyciu nie trzeba
spłukiwać. Pakowany pojedyńczo.

Nazwa i
producent
oferowanego
preparatu

Jedn.
miary

Ilość

sztuka

200

Cena
jedn.
netto

Razem:

Wartość
netto

VAT
%

Wartość
brutto

Pakiet nr 18
Preparat do pielęgnacji ciała.

Lp.

Opis preparatu

18.1

Preparat w postaci pianki do czyszczenia i pielęgnacji
zanieczyszczonej skóry. Posiadający jako nośnik gaz. Na
bazie parafiny, zawierający alkohol benzylowy, fenyloetylowy
i tenzydy. Posiadający właściwości przeciwbakteryjne i
przeciwgrzybicze. Niwelujący przykre zapachy o pH 7.
Kosmetyk.

Nazwa i
producent
oferowanego
preparatu

Jedn.
miary
opak.
500
ml

Ilość

Cena
jedn.
netto

200

Razem:

Wartość
netto

VAT
%

Wartość
brutto

Pakiet nr 19
Preparat do dezynfekcji małej powierzchni.

Lp.

Opis preparatu

19.1

Nazwa i
producent
oferowanego
preparatu

Jedn.
miary

Ilość

sztuka

300

Cena
jedn.
netto

Pakiet do zabezpieczenia materiału biologicznego składający
się z jednostronnie zabezpieczonego folią koca
absorpcyjnego o wysokich właściwościach dezynfekcyjnych
na bazie kwasu nadoctowego (B,F,V,Tbc,S do 2 minut
redukcja nie mniej niż o 6 log) o wymiarach nie mniejszych
niż 39x39 cm i dwóch pojedynczo zapakowanych
chusteczkach dezynfekcyjnych B,V,F,Tbc; bez zawartości
alkoholi,aldehydów,chloru i fenoli nie mniej niż o 5 log) o
wymiarach nie mniejszych niż 29x29 cm; Opakowanie z
zamknięciem umożliwiającym łatwy transport użytej
zawartości oraz utylizację. Wyrób medyczny zgodny z
normami EN1275, EN1276, EN13704, EN14348, EN14476,
EN14561, EN14562 oraz EN14563

Razem:

Wartość
netto

VAT
%

Wartość
brutto

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 środków dezynfekcyjnych » – Zp/53/PN-52/16
informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.
1.

Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:
..................................................................................................................................

2.

Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:
...................................................................................................................................
REGON: .............................................

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

Numer telefonu ..................................... Numer teleksu /fax .....................................

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 …….. (należy kolejno wymienić wszystkie pakiety, na które Wykonawca składa
ofertę) :
„netto” ...................... PLN, (słownie: ............................................................................
................................................................................... złotych),

podatek VAT – …….. %: .................. PLN,
„brutto” ........................ PLN, (słownie: ..........................................................................
.................................................................................................... złotych).
Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

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

Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA Nr …………….
zawarta w dniu .............. w Wałbrzychu pomiędzy:
Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul.
Sokołowskiego 4, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000046016
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora
a
........................................................................
………………………………………………
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
.....................................................
....................................................
§1
1.Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawy środków dezynfekcyjnych w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
….………nr ogłoszenia ………………
2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi integralną część umowy.
§2
1.Przedmiotem umowy są dostawy .............. wyszczególnione w ofercie przetargowej z dnia ................,
stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, o łącznej wartości nie przekraczającej kwoty
............................zł netto (słownie: ………………………) + VAT w należnej wysokości.
2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na
to zgodę oraz oświadcza, że 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.
§4
1.Przedmiot umowy, o których 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 asortyment posiadający świadectwa i atesty
dopuszczające do użytku oraz minimalny 12-miesięczny okres ważności od daty dostawy.
3.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie:
a)dla zamówień bieżących – do 3 dni roboczych,
b)dla zamówień „na cito” – do 48 godzin w dni robocze.
4. Przedmiot umowy dostarczany będzie z zapewnieniem wyładunku do magazynu (komory przyjęć) apteki,
na koszt i ryzyko Wykonawcy, w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem.
5.Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w magazynie (komorze przyjęć) apteki
szpitalnej w dni robocze w godz. 700 –1400.
6.W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w pkt. 3 a, b, Wykonawca
pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp.) związane z zakupem u
innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy.
7.W przypadku nieterminowej realizacji dostaw, oprócz kosztów wymienionych w pkt. 6 Zamawiający ma
prawo do naliczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki zgodnie z § 8 umowy przy czym kara będzie
naliczana od wartości opóźnionej dostawy.
8.Zamawiający ma prawo do składania pisemnych reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni
od daty dostawy przedmiotu umowy i otrzymania faktury.

9.Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego przedmiotu umowy 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, że 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 może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie
art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawek w podatku VAT.
§7
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.
§8
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych
w wysokości:
1) 0,2 % wartości niewykonanej dostawy- za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru lub za
każdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw ,,na cito”.
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
przewyższającego 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 może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron.
3.W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w
zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą
umowę w trybie natychmiastowym.
§ 10
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o przepis art. 145 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
§ 11
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności.
§ 12
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowę mają zastosowanie przepisy:
1)Kodeksu Cywilnego

2)Ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2008 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 egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego ,
jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 4 do SIWZ

.......................................................
.............................................................
................................
(pieczątka Wykonawcy)

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na « Dostawy
środków dezynfekcyjnych » – Zp/53/PN-52/16 niniejszym oświadczamy iż :

- spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy Pzp,
- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

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

