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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy - Prawo zamówień publicznych:

ZAKUP MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH
NA POTRZEBY ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
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Rozdział I
INFORMACJE OGÓLNE
I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM
Zamawiającym jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
„MEDITRANS” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Warszawie ul.
Poznańska 22, 00-685 Warszawa.
Tel: / 0-22/ 525-14-05 Fax: / 0-22/ 525-13-80 www.meditrans.waw.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „Postępowaniem” prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – zwanej
dalej „ustawą Pzp”.
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: WSPRiTS/ZP/42/17.
Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich
kontaktach z Zamawiającym.
Niniejsza Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dalej będzie zwana „SIWZ”.
III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, RÓWNOWAŻNE, DODATKOWE
1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę
zarówno na pojedyncze zadanie, jak i na kilka zadań lub na całość przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7
ustawy – Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
7 ustawy Pzp lub zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
IV. FORMA PRZEKAZYWANIA
POSTĘPOWANIU

INFORMACJI,

OŚWIADCZEŃ

I

DOKUMENTÓW

W

1. Zamawiający prowadzi Postępowanie w języku polskim.
2. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz
złożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w
formie pisemnej, e-mailem lub faksem z zastrzeżeniem pkt. 4.
4. Forma pisemna pod rygorem nieważności zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami,
w tym oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale IV niniejszej SIWZ (również w przypadku
ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), a także zmiany lub
wycofania oferty.
5. Wykonawca potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania faksem oświadczenia, wniosku,
zawiadomienia lub informacji poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na faks
Zamawiającego.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie prześle potwierdzenia otrzymania ww. dokumentu, pismo
pozostanie w aktach Postępowania z mocą doręczenia.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
odpowie niezwłocznie, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski, które wpłyną po wyżej
określonym terminie Zamawiający może pozostawić bez rozpoznania.

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ
00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej specyfikacji, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści SIWZ.
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
11. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp, zostanie odrzucona. Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów specyfikacji należy
zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert, w trybie przewidzianym w
niniejszym Rozdziale. Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych nie przewidują negocjacji
warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów wzoru umowy, po terminie otwarcia ofert.
V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
imię i nazwisko: Agnieszka Rucińska
Godziny pracy Działu Zamówień Publicznych: 8.00 – 15.00 tel.: 0 22 52 – 51 – 293
fax: 0 22 52 – 51 – 279 e-mail: agnieszka.sztorc@meditrans.waw.pl
Zamawiający udziela odpowiedzi wyłącznie na pytania przesłane pocztą elektroniczną, faxem
bądź w formie pisemnej (przekazane listownie lub złożone osobiście).
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny
kontakt – zarówno z Zamawiającym, jak i z osobami uprawnionymi do porozumiewania się z
Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie
reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i
osobisty w swojej siedzibie.
VI. PODWYKONAWCY
1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcy.
2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania firm podwykonawców (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ).
Rozdział II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów medycznych na potrzeby Zespołów Ratownictwa
Medycznego, szczegółowo opisanych w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dalej zwanej „SIWZ”.
1. Wykaz zadań będących przedmiotem zamówienia:
Zadanie 1. Cewniki, zgłębniki, maski
Zadanie 2. Igły doszpikowe
Zadanie 3. Igły medyczne i kaniule
Zadanie 4. Kaniule noworodkowe
Zadanie 5. Koce izotermiczne
Zadanie 6. Koce izotermiczne typu Blizzard
Zadanie 7. Maski okołokrtaniowe
Zadanie 8. Pościel medyczna
Zadanie 9. Rękojeści laryngoskopu
Zadanie 10. Rurki intubacyjne
Zadanie 11. Rurki noworodkowe

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ
00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

Zadanie 12. Stabilizatory do rurek intubacyjnych
Zadanie 13. Stazy automatyczne
Zadanie 14. Stazy jednorazowe
Zadanie 15. Stazy taktyczne
Zadanie 16. Strzykawki
Zadanie 17. Szyny Kramera i chirurgiczne
Zadanie 18. Szyny wyciągowe
Zadanie 19. Unieruchomienie pacjenta
Zadanie 20. Urologia, miski nerkowate
Zadanie 21. Worki chroniące dla noworodków
Zadanie 22. Zestawy do drenażu
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3, 33124130-5; 33141620-2.
2. Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, niepowystawowy, instrukcja obsługi w języku polskim.
3. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania, terminy ważności oraz numer świadectwa
rejestracji muszą znajdować się na opakowaniach, jeżeli jest takie wskazanie zgodne z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami Zamawiającego.
4. Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego.
5. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia
spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 211).
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: od 01.04.2018 do 31.03.2019 r.
(dostawy cząstkowe przedmiotu zamówienia na podstawie składanych zamówień)
Rozdział III
WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM
I. WYSOKOŚĆ WADIUM
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w zależności od
oferowanego zadania:
Zadanie 1: 330,00 zł; słownie: trzysta trzydzieści złotych
Zadanie 2: 730,00 zł; słownie: siedemset trzydzieści złotych
Zadanie 3: 2 400,00 zł; słownie: dwa tysiące czterysta złotych
Zadanie 4: 30,00 zł; słownie: trzydzieści złotych
Zadanie 5: 230,00 zł; słownie: dwieście trzydzieści złotych
Zadanie 6: 10,00 zł; słownie: dziesięć złotych
Zadanie 7: 500,00 zł; słownie: pięćset złotych
Zadanie 8: 80,00 zł; słownie: osiemdziesiąt złotych
Zadanie 9: 70,00 zł; słownie: siedemdziesiąt złotych
Zadanie 10: 480,00 zł; słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych
Zadanie 11: 60,00 zł; słownie: sześćdziesiąt złotych
Zadanie 12: 80,00 zł; słownie: osiemdziesiąt złotych
Zadanie 13: 20,00 zł; słownie: dwadzieścia złotych
Zadanie 14: 120,00 zł; słownie: sto dwadzieścia złotych
Zadanie 15: 10,00 zł; słownie: dziesięć złotych
Zadanie 16: 240,00 zł; słownie: dwieście czterdzieści złotych
Zadanie 17: 200,00 zł; słownie: dwieście złotych
Zadanie 18: 150,00 zł; słownie: sto pięćdziesiąt złotych
Zadanie 19: 220,00 zł; słownie: dwieście dwadzieścia złotych
Zadanie 20: 70,00 zł; słownie: siedemdziesiąt złotych
Zadanie 21: 30,00 zł; słownie: trzydzieści złotych
Zadanie 22: 200,00 zł; słownie: dwieście złotych.
II. FORMA WADIUM
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form:
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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 udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158
z późn. zm.).
Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinien zawierać bezwarunkowe i
nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wymaganej kwoty wadium
Zamawiającemu na jego pierwsze pisemne żądanie, w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania
przez zobowiązanego wezwania w tym zakresie. Dokument wniesienia wadium winien umożliwiać
zatrzymanie wadium w przypadkach ziszczenia się chociażby jednej z okoliczności, o których mowa w
art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
II. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM
1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny,
wyznaczonych jako ostateczny termin składania ofert).
2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego w banku:
Bank PKO BP S.A. LVIII O/Warszawa
Nr r-ku: 98 1020 1013 0000 0902 0106 8089
Wadium winno zostać zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce „tytułem”
sformułowanie ze zwrotem: „Wadium w postępowaniu: nr WSPRiTS/ZP/42/17 dla Zadania nr ……”. W
przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu do oferty należy załączyć dokument potwierdzający
dokonanie przelewu (wpłaty wadium).
3. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie
odrzucona.
4. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa – Prawo zamówień publicznych.
Rozdział IV
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY
WYMAGANE OD WYKONAWCY
I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów. Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w tym zakresie,
wystarczającym będzie złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w
tym zakresie, wystarczającym będzie złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia;
c) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej 2 (dwie) dostawy drobnego sprzętu medycznego lub jednorazowych artykułów
medycznych lub akcesoriów i wyposażenia do sprzętu medycznego o wartości co najmniej 2
000,00 PLN brutto każda.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w
inne jego przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
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3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których
mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione jeżeli:
a) Wykonawcy składają jedną ofertę, zachowując stosowne przepisy ustawy Pzp;
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia załączają dokumenty, o których
mowa w pkt. II. 3. ppkt. 3.1., 3.2. dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia z osobna. Dokument wymieniony w pkt. II. 3. ppkt. 3.3. może zostać
złożony przez któregokolwiek z wykonawców.
4. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w Rozdziale IV ust.
1 pkt 2) lit. b-c niniejszej specyfikacji w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych albo sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków prawnych.
5. Zamawiający jednocześnie informuje, że „stosowna sytuacja”, o której mowa w ust. 4 wystąpi
wyłącznie w przypadku, kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe albo ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5
ustawy Pzp;
c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane
(jeżeli dotyczy).
II. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą.
1.1. Wypełniony druk oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do
SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę
ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i
wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcy.
1.2. Formularz cenowy (opis przedmiotu zamówienia).
1.3. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
1.4. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania
pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2
ustawy Pzp, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
1.5. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ (tj. w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w
Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy
2014/24/UE). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może
wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie http://ec.europa.eu/growth/espd.
1.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym
mowa w pkt. 1.5. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków udziału w
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postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków. Ww.
formularz powinien być wypełniony i podpisany przez te podmioty.
1.7. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia
z udziału w postępowaniu, składa oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.5. Ww. formularz powinien
być wypełniony i podpisany przez te podmioty.
1.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby –
warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.5. powyżej.
Ww. formularz powinien być wypełniony i podpisany przez te podmioty.
2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978,
1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
3. Dokumenty do złożenia których Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona.
(aktualne na dzień złożenia)
3.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
3.2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
3.3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3.4. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający,
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
3.5. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć
wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wg załącznika nr 5 do SIWZ);
3.6. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwóch) dostaw drobnego sprzętu
medycznego lub jednorazowych artykułów medycznych lub akcesoriów i wyposażenia do sprzętu
medycznego o wartości co najmniej 2 000,00 PLN brutto każda, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz
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załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
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 jeżeli 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 należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;
3.7. w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia:
- deklaracja zgodności CE lub inny obowiązujący prawem dokument dopuszczający do obrotu jako
wyrób medyczny (zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych - (Dz. U. z 2017 r.
poz. 211),
- opisy produktów (Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia opisu produktu w postaci folderu),
których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego –
dotyczy wyposażenia medycznego. Zamawiający żąda, aby opisy poszczególnych produktów
potwierdzały wszystkie parametry wymagane i określone w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże (w formie pisemnej - listownie lub złożone osobiście)
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 5 do
niniejszej SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016, poz. 1126).
6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale IV ust. II pkt 1 niniejszej
SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
III. WYMOGI FORMALNE OFERTY
1. Oferta musi spełniać następujące wymogi:
a) treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji i zostać sporządzona wg formularza ofertowego
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji;
b) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania,
komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką;
c) oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego,
sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis
złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej co
najmniej cenie oferty;
d) poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane
własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę.
2. Zaleca się, aby:
a) każda zapisana strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę,
b) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę,
c) wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane oraz połączone w
sposób trwały,
d) materiały nie wymagane przez Zamawiającego, tj. nie stanowiące oferty (druki i foldery reklamowe)
były wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty,
e) osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną.
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3. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) powinny być
umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie
mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp. W związku z powyższym, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty
uzasadnienie faktycznego i prawnego zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa.
Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być umieszczone w oddzielnej
kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
4. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie
(zgodnie z uchwałą SN z dnia 20.10.2005 r. sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
5. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art.
90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie
Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia
wykaże jednocześnie, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
IV. FORMA DOKUMENTÓW
1. Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy, poza przypadkami
wyraźnie wskazanymi w SIWZ.
Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do
reprezentowania wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub
kopii poświadczonej notarialnie.
2. W przypadku, gdy złożone dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty
składane przez wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język
polski.
3. Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości, co do ich
prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu.
V. OPAKOWANIE OFERTY
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy,
oznaczonej w następujący sposób:

Przetarg nieograniczony na:
zakup materiałów medycznych
na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego
Nie otwierać przed: 21.12.2017 r. godz. 10:00
Liczba stron (określić, ile zapisanych stron znajduje się w kopercie)
Rozdział V
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Przedstawiona w ofercie cena musi zawierać całkowite wynagrodzenie wykonawcy, za całość
przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi zawierać wszelkie podatki, w tym podatek od towarów i
usług (VAT).
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2. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę oferty w sposób określony w Ofercie części V -"Cena
oferty dla przedmiotu zamówienia".
3. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
4. Wszystkie wartości powinny być podane w złotych polskich (PLN). Cena oferty musi być:
wyliczona i podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5
należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
5. Ceny podane w ofercie powinny zawierać wszystkie koszty związane z dostawą oraz wykonaniem
przez wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego, ubezpieczeniem, opakowaniem oraz uwzględniać inne opłaty i podatki, a także
ewentualne upusty i rabaty.
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych we
wzorze umowy.
Rozdział VI
INFORMACJE O MIEJSCU ORAZ TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę w zamkniętej / zaklejonej kopercie należy złożyć do dnia 21.12.2017 r. do godz. 09:30 u
Kierownika Działu Zamówień Publicznych w siedzibie Zamawiającego, pok. 1.18, I piętro –
Budynek Główny, który jest udostępniony dla wykonawców w dni powszednie w godzinach od 8.00
do 15.00.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Na swoje życzenie Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem,
jakim została oznakowana oferta.
4. Oferta powinna być opisana w sposób przedstawiony w rozdziale IV (Opakowanie oferty) SIWZ.
5. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę
po upływie terminu do wniesienia odwołania.
6. Oferty przesłane faxem lub e-mailem nie będą rozpatrywane.
II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert, tj. 21.12.2017 r. w siedzibie
Zamawiającego w Sali konferencyjnej o godzinie 10:00.
III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT
1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że
dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę)
Wykonawcy, cenę oferty, a także termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności, jeżeli ich
podanie w ofercie było wymagane.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.meditrans.waw.pl w zakładce
„zamówienia publiczne”, informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
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IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).
V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma zawiadomienie w formie pisemnej o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich
samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”.
Koperta oznaczona „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostanie dołączona do oferty.
2. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzez złożenie w formie pisemnej powiadomienia, według
tych samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek, z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postepowania Wykonawcy w tym zakresie oraz zgodności ze złożonymi oferty. Koperty
ofert wycofanych nie będą otwierane.
Rozdział VII
OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT

I. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące
kryteria:
DLA ZADANIA 1, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22:
1. Kryterium cena o wadze 60 %
W kryterium cena zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = (najniższa cena spośród cen ofert nieodrzuconych / cena oferty ocenianej) x
100 pkt x 60 %
2. Kryterium termin dostawy o wadze 40 %
W celu porównania ofert zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt. = wartość punktowa
oferowanego terminu dostawy x 100 pkt x 40 %
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
DLA ZADANIA 2, 4, 5, 11:
1. Kryterium cena o wadze 60 %
W kryterium cena zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = (najniższa cena spośród cen ofert nieodrzuconych / cena oferty ocenianej) x
100 pkt x 60 %
2. Kryterium termin ważności o wadze 20 %
W celu porównania ofert zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = (liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej / maksymalna liczba punktów)
x 100 pkt x 20%
3. Kryterium termin dostawy o wadze 20 %
W celu porównania ofert zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt. = wartość punktowa
oferowanego terminu dostawy x 100 pkt x 20 %
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Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
DLA ZADANIA 3:
1. Kryterium cena o wadze 60 %
W kryterium cena zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = (najniższa cena spośród cen ofert nieodrzuconych / cena oferty ocenianej) x
100 pkt x 60 %
2. Kryterium parametry techniczne o wadze 20 %
W celu porównania ofert zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = (liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej / maksymalna liczba punktów)
x 100 pkt x 20%
3. Kryterium szkolenie personelu o wadze 15 %
W celu porównania ofert zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa: tak – 1 pkt; nie – 0 pkt. = wartość punktowa tak/nie x 100 pkt x 15 %
4. Kryterium termin dostawy o wadze 5 %
W celu porównania ofert zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt. = wartość punktowa
oferowanego terminu dostawy x 100 pkt x 5 %
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
DLA ZADANIA 7:
1. Kryterium cena o wadze 60 %
W kryterium cena zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = (najniższa cena spośród cen ofert nieodrzuconych / cena oferty ocenianej) x
100 pkt x 60 %
2. Kryterium parametry techniczne o wadze 20 %
W celu porównania ofert zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = (liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej / maksymalna liczba punktów)
x 100 pkt x 20%
3. Kryterium termin ważności o wadze 15 %
W celu porównania ofert zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = (liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej / maksymalna liczba punktów)
x 100 pkt x 15%
4. Kryterium termin dostawy o wadze 5 %
W celu porównania ofert zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt. = wartość punktowa
oferowanego terminu dostawy x 100 pkt x 5 %
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
DLA ZADANIA 8, 16, 17, 19:
1. Kryterium cena o wadze 60 %
W kryterium cena zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = (najniższa cena spośród cen ofert nieodrzuconych / cena oferty ocenianej) x
100 pkt x 60 %
2. Kryterium parametry techniczne o wadze 30 %
W celu porównania ofert zostanie zastosowany wzór:
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Ocena punktowa = (liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej / maksymalna liczba punktów)
x 100 pkt x 30%
3. Kryterium termin dostawy o wadze 10 %
W celu porównania ofert zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt. = wartość punktowa
oferowanego terminu dostawy x 100 pkt x 10 %
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
DLA ZADANIA 13:
1. Kryterium cena o wadze 60 %
W kryterium cena zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = (najniższa cena spośród cen ofert nieodrzuconych / cena oferty ocenianej) x
100 pkt x 60 %
2. Kryterium okres gwarancji o wadze 30 %
W celu porównania ofert zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = (liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej / maksymalna liczba punktów)
x 100 pkt x 30%
3. Kryterium termin dostawy o wadze 10 %
W celu porównania ofert zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt. = wartość punktowa
oferowanego terminu dostawy x 100 pkt x 10 %
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów.
Szczegółowe zasady punktacji zostały opisane pod każdym zadaniem.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Pozostałym
ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej
samej cenie – Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert
dodatkowych.
5. W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek
rachunkowych lub innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących
istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający poprawi je w tekście oferty niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
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Rozdział VIII
WZÓR UMOWY
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
zawarł z nim, umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.
Rozdział IX
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w Dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy – Prawo zamówień publicznych.
3. Na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Rozdział X
FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

I. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami Wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia;
4) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający wskaże w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty termin i miejsce podpisania
umowy przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające ich umocowanie
do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej albo 15 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przekazane w inny sposób, albo
w krótszym terminie, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna
oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym
umowę regulującą ich współpracę. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego
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okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia
umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
5. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego. Postanowienia ustalone we wzorze
umowy nie podlegają negocjacjom.
6. W przypadku, gdy Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część niniejszej Specyfikacji:
zał. nr 1 - druk oferty
zał. nr 2 - formularz cenowy (opis przedmiotu zamówienia)
zał. nr 3 - oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego
zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE)
zał. nr 4 - wzór wykazu dostaw
zał. nr 5 – wzór oświadczenia, że Wykonawca należy/nie należy do grupy kapitałowej
zał. nr 6 – wzór wykazu podwykonawców
zał. nr 7 – wzór umowy.
Akceptacja treści SIWZ wraz z załącznikami przez członków komisji (podpis i pieczątka):

Przewodniczący komisji: Konrad Wojnarowski …………………………..…………………..

Sekretarz komisji: Agnieszka Rucińska

…………………………..…………………..

Członek komisji: Krzysztof Wieja

…………………………..…………………..

Członek komisji: Agnieszka Skorupka

…………………………..…………………..

Członek komisji: Michał Tyborowski

…………………………..…………………..

Sprawdzono treść SIWZ wraz z załącznikami pod względem formalno-prawnym (podpis i pieczątka):

Radca prawny: …………………………………………..

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
zatwierdził w dniu 10.11.2017 r. :

DYREKTOR
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Załącznik nr 1
...................................., dnia......................

.................................................
pieczątka firmowa

I. Dane wykonawcy:
1. Pełna nazwa . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Województwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Numer telefonu i faksu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Adres e-mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy i podpisująca ofertę: (imię, nazwisko, stanowisko)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: (imię, nazwisko, stanowisko)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Przedmiot oferty:
Oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych
ogłoszonego przez:
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
i TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS”
00-685 WARSZAWA
ul. POZNAŃSKA 22

na

ZAKUP MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH
NA POTRZEBY ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

[Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/42/17]
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III. Cena oferty dla przedmiotu zamówienia
Cena oferty stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ

Zadanie 1. Cewniki, zgłębniki, maski
Wartość brutto
w PLN

Termin dostawy

…………….……… PLN

………… dni

Zadanie 2. Igły doszpikowe
Wartość brutto
w PLN

Termin ważności

Termin dostawy

…………….……… PLN

Punkty: ………./2

………… dni

Zadanie 3. Igły medyczne i kaniule
Wartość brutto
w PLN

Parametry techniczne

Szkolenie personelu

Termin dostawy

…………….……… PLN

Punkty: ………./1

………… (tak/nie)

………… dni

Zadanie 4. Kaniule noworodkowe
Wartość brutto
w PLN

Termin ważności

Termin dostawy

…………….……… PLN

Punkty: ………./1

………… dni

Wartość brutto
w PLN

Termin ważności

Termin dostawy

…………….……… PLN

Punkty: ………./1

………… dni

Zadanie 5. Koce izotermiczne

Zadanie 6. Koce izotermiczne typu Blizzard
Wartość brutto
w PLN

Termin dostawy

…………….……… PLN

………… dni

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ
00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

Zadanie 7. Maski okołokrtaniowe
Wartość brutto
w PLN

Parametry techniczne

Termin ważności

Termin dostawy

…………….……… PLN

Punkty: ………./3

Punkty: ………./2

………… dni

Zadanie 8. Pościel medyczna
Wartość brutto
w PLN

Parametry techniczne

Termin dostawy

…………….……… PLN

Punkty: ………./1

………… dni

Zadanie 9. Rękojeści laryngoskopu
Wartość brutto
w PLN

Termin dostawy

…………….……… PLN

………… dni

Zadanie 10. Rurki intubacyjne
Wartość brutto
w PLN

Termin dostawy

…………….……… PLN

………… dni

Zadanie 11. Rurki noworodkowe
Wartość brutto
w PLN

Termin ważności

Termin dostawy

…………….……… PLN

Punkty: ………./3

………… dni

Zadanie 12. Stabilizatory do rurek intubacyjnych
Wartość brutto
w PLN

Termin dostawy

…………….……… PLN

………… dni

Zadanie 13. Stazy automatyczne
Wartość brutto
w PLN

Okres gwarancji

Termin dostawy

…………….……… PLN

Punkty: ………./1

………… dni

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ
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Zadanie 14. Stazy jednorazowe
Wartość brutto
w PLN

Termin dostawy

…………….……… PLN

………… dni

Zadanie 15. Stazy taktyczne
Wartość brutto
w PLN

Termin dostawy

…………….……… PLN

………… dni

Zadanie 16. Strzykawki
Wartość brutto
w PLN

Parametry techniczne

Termin dostawy

…………….……… PLN

Punkty: ………./4

………… dni

Wartość brutto
w PLN

Parametry techniczne

Termin dostawy

…………….……… PLN

Punkty: ………./3

………… dni

Zadanie 17. Szyny Kramera i chirurgiczne

Zadanie 18. Szyny wyciągowe
Wartość brutto
w PLN

Termin dostawy

…………….……… PLN

………… dni

Zadanie 19. Unieruchomienie pacjenta
Wartość brutto
w PLN

Parametry techniczne

Termin dostawy

…………….……… PLN

Punkty: ………./1

………… dni

Zadanie 20. Urologia, miski nerkowate
Wartość brutto
w PLN

Termin dostawy

…………….……… PLN

………… dni

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ
00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

Zadanie 21. Worki chroniące dla noworodków
Wartość brutto
w PLN

Termin dostawy

…………….……… PLN

………… dni

Zadanie 22. Zestawy do drenażu
Wartość brutto
w PLN

Termin dostawy

…………….……… PLN

………… dni

• W przypadku nie oferowania danego zadania wykonawca wpisuje słowo „nie dotyczy”.

IV. Oświadczenia
Wykonawca składając ofertę oświadcza, że:

1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy.
2. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
3. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie
wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
4. Dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym.
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie
z tym dniem).
6. Akceptujemy, że zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie częściami (na zasadach
opisanych we wzorze umowy) w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury.
7. Wadium w wysokości _________ PLN (słownie: _________________________________________
złotych), zostało wniesione w dniu ....................... r., w formie: ………......................................................
8. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy
PZP, na następujący rachunek: …...…......................................................................................…...………
9. W przypadku przyznania zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

V. Spis treści
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1)

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

2)

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

3)

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

Oferta wraz z załącznikami została złożona na ............. kolejno ponumerowanych zapisanych
stronach.

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

......................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SPZOZ
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FORMULARZ CENOWY
(OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)
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ZADANIE 1. Cewniki, zgłębniki, maski
Lp

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa producenta i
numer katalogowy

Jedn.
wym.

Ilość

Cena
netto
jednostki

Wartość
Netto
(obliczyć: 5 x 6)

1

2

3

4

5

6

7

Producent:
……….……..………….
Numer katalogowy:
…….…………..……….

szt.

1600

Producent:
……….……..………….
Numer katalogowy:
…….…………..……….

szt.

2 700

Producent:
……….……..………….
Numer katalogowy:
…….…………..……….

szt.

5 000

1.

2.

3.

Cewnik z PCV do odsysania górnych dróg
oddechowych, CH 6-20; jednorazowego
użytku, powierzchnia zmrożona; z otworem
centralnym, dwoma otworami bocznymi
(naprzeciwległe) o łącznej powierzchni
mniejszej niż powierzchnia otworu
centralnego; ze ściętą pod kątem prostym
końcówką atraumatyczną, sterylny,
oznaczenie rozmiaru kolorem lub
numerycznie na konektorze cewnika, bez
dodatkowego oznaczenia numerycznego na
cewniku; miękki; rozmiar CH 6-10 dł. 40cm;
CH 12-20 60 cm, pakowany pojedynczo:
FOLIA/PAPIER; z oznaczeniem rozmiaru na
opakowaniu
Cewnik do podawania tlenu przez nos dla
dorosłych; przezroczysty, miękki; końce do
nosa anatomicznie zakrzywione; dł. drenu
minimum 150 ± 5cm (dopuszcza się cewnik
z drenem o dł. 200-210 cm); zakończony
pętlą, z obejmą umożliwiającą dopasowanie
do głowy, atraumatyczna; końcówka z
możliwością zakładania na przepływomierz
tlenowy
Maska tlenowa dla dorosłych z drenem;
wykonana z miękkiego materiału, nie
powodującego urazów; profilowana
anatomicznie, zakrywająca usta i nos,
przedłużona, dopasowująca się do głowy, z
mocowaniem na gumkę, z końcówką
łączącą maskę z drenem do tlenu, z
regulowaną podażą tlenu (maska
standardowa); o śr. zew. ok. 5 - 6 mm, dł.
drenu min. 200 ± 10 cm

Stawka
Kwota
VAT
VAT
%
(obliczyć: 7 x 8)
8

9

Wartość
brutto
(obliczyć: 7 + 9)
10

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SPZOZ
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4.

Maska tlenowa dla dzieci wykonana z
miękkiego materiału, nie powodującego
urazów; profilowana anatomicznie,
zakrywająca usta i nos; dopasowująca się
do główki dziecka za pomocą gumki; z
końcówką łączącą maskę z drenem do tlenu
o śr. zew. ok. 5-6 mm, dł. drenu min. 200 cm

Producent:
……….……..………….
Numer katalogowy:
…….…………..……….

szt.

1 000

5.

Maska tlenowa z nebulizatorem dla
dorosłych, z miękkiego materiału, nie
powodującego urazów, profilowana
anatomicznie, zakrywająca usta i nos,
dopasowująca się do głowy; z mocowaniem
na gumkę, nebulizator umożliwiający
dostarczenie w głąb układu oddechowego
wraz z oddechem pacjenta rozdrobnionego
leku w postaci aerozolu; z końcówką łączącą
maskę z drenem do tlenu o śr. zewn. ok. 5 6 mm; dł. drenu min. 200 cm

Producent:
……….……..………….
Numer katalogowy:
…….…………..……….

szt.

3 000

6.

Maska tlenowa z nebulizatorem dla dzieci
z miękkiego materiału, nie powodującego
urazów, profilowana anatomicznie,
zakrywająca usta i nos, dopasowująca się
do główki dziecka za pomocą gumki;
nebulizator umożliwiający dostarczenie w
głąb układu oddechowego wraz z oddechem
pacjenta rozdrobnionego leku w postaci
aerozolu; z końcówką łączącą maskę z
drenem do tlenu o śr. zewn. ok. 5 - 6 mm; dł.
drenu min. 200 cm

Producent:
……….……..………….
Numer katalogowy:
…….…………..……….

szt.

1500

7.

Maska tlenowa z regulowaną podażą tlenu
za pomocą dysz Venturi’ego; dla
dorosłych, wykonana z miękkiego
materiału nie powodującego urazów,
profilowana anatomicznie, z kompletem 6
dysz Venturi’ego, z drenem min. 1,8m, z
łącznikiem do nawilżacza i rurką
dystansową

Producent:
……….……..………….
Numer katalogowy:
…….…………..……….

szt.

50
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Maska tlenowa (tlenoterapia bierna)
z rezerwuarem i drenem (o długości 2,1 m
śr. zew. ok. 5 - 6 mm), dla dorosłych
wykonana z miękkiego materiału, nie
8.
powodującego urazów; profilowana
anatomicznie; zakrywająca usta i nos;
dopasowująca się do głowy; z mocowaniem
na gumkę
Maska tlenowa (tlenoterapia bierna)
pediatryczna z rezerwuarem i drenem (o
długości 2,1 m i śr. zew. ok. 5-6 mm),
wykonana z miękkiego materiału, nie
9.
powodującego urazów; profilowana
anatomicznie, zakrywająca usta i nos;
dopasowująca się do główki dziecka z
mocowaniem na gumkę
Dren (przewód, cewnik) do podawania tlenu;
bez maski twarzowej. Konstrukcja przewodu
10. uniemożliwiająca zatrzymanie przepływu
tlenu w chwili załamania drenu, nawet o 180
stopni. Długość drenu min. 200 cm

Producent:
……….……..………….
Numer katalogowy:
…….…………..……….

szt.

3 000

Producent:
……….……..………….
Numer katalogowy:
…….…………..……….

szt.

1 000

Producent:
……….……..………….
Numer katalogowy:
…….…………..……….

szt.

100

Maska tracheotomijna, zaprojektowana do
11. tlenoterapii i podawania leków w aerozolu u
osób z tracheostomią

Producent:
……….……..………….
Numer katalogowy:
…….…………..……….

szt.

60

Zgłębnik żołądkowy; rozmiar: CH6-CH24,
wykonany z PCV, nie zawierającego
12. ftalanów; dwa otwory boczne; atraumatyczny
zamknięty koniec odporny na zaginanie; dł.
do 100 cm

Producent:
……….……..………….
Numer katalogowy:
…….…………..……….

szt.

200

Razem:

XX

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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ZADANIE 2. Igły doszpikowe
Lp

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa producenta
i numer
katalogowy

Jedn.
wym.

Ilość

Cena
netto
jednostki

Wartość
Netto
(obliczyć: 5 x 6)

1

2

3

4

5

6

7

szt.

170

szt.

120

1.

2.

Igła doszpikowa dla dorosłych automatyczne
wkłucie doszpikowe; przewidziane dla osób o
wadze powyżej 6 kg; jednorazowego użytku;
jałowe; niepirogenne; nietoksyczne; w
opakowaniu (gotowe do natychmiastowego
użycia); z możliwością szybkiej infuzji płynów i
leków oraz przetaczania krwi; wkłucie
doszpikowe posiadające(zgodnie z wymogami
ustawy o wyrobach medycznych) etykiety w
języku polskim w formie ulotki w opakowaniu
zbiorczym. Wykonawca odpowiedzialny jest
za wystąpienie incydentu medycznego na
zasadach określonych w ustawie z dnia 20
maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
Parametr punktowany: termin ważności
powyżej 2 lat – 1 pkt; termin ważności 2 lata –
0 pkt.: ………………….. (wpisać lata)
Igła doszpikowa dla dzieci, automatyczne
wkłucie doszpikowe; przewidziane dla dzieci o
wadze do 6 kg; jednorazowego użytku;
jałowe; niepirogenne; nietoksyczne; w
opakowaniu (gotowe do natychmiastowego
użycia); z możliwością szybkiej infuzji płynów i
leków oraz przetaczania krwi; wkłucie
doszpikowe posiadające, zgodnie z
wymogami ustawy o wyrobach medycznych,
etykiety w języku polskim w formie ulotki w
opakowaniu zbiorczym. Wykonawca
odpowiedzialny jest za wystąpienie incydentu
medycznego na zasadach określonych w
ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych.

Producent:
……….……..………….
Numer katalogowy:
…….…………..……….

Producent:
……….……..………….
Numer katalogowy:
…….…………..……….

Stawka
Kwota
VAT
VAT
%
(obliczyć: 7 x 8)
8

9

Wartość
brutto
(obliczyć: 7 + 9)
10
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Parametr punktowany: termin ważności
powyżej 2 lat – 1 pkt; termin ważności 2 lata –
0 pkt.: ………………….. (wpisać lata)

Razem:

XX

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Punkty za termin ważności: …………. pkt. (wpisać). Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 2 pkt.
Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SPZOZ
w Warszawie ul. Poznańska 22

ZADANIE 3. Igły medyczne i kaniule
Lp

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa producenta i
numer katalogowy

Jedn.
wym.

Ilość

Cena
netto
jednostki

1

2

3

4

5

6

1.

Igły sterylne j.u. 0,5 – 0,9 drożne,
niepirogenne, nietoksyczne; pojedynczo
pakowane – 100 sztuk w pudełku; ostre, z
nasadką do strzykawek Luer, silikonowane.
Czytelnie oznakowane: jeden kolor - jeden
rozmiar oraz wyraźny numer rozmiaru na
przynajmniej jednej ściance pudełka

Producent:
……….……..………….
Numer katalogowy:
…….…………..……….

op.

1 000

2.

Igły sterylne j.u. 1,2 drożne, niepirogenne,
nietoksyczne; pojedynczo pakowane – 100
sztuk w pudełku; ostre, z nasadką do
strzykawek Luer, silikonowane. Czytelnie
oznakowane: jeden kolor - jeden rozmiar oraz
wyraźny numer rozmiaru na przynajmniej
jednej ściance pudełka

Producent:
……….……..………….
Numer katalogowy:
…….…………..……….

op.

500

3.

Igły jednorazowe bezpieczne, ostre, sterylne,
zintegrowana osłona zabezpieczająca przed
zakłuciem w kolorze odpowiadającym
rozmiarowi igły; aktywacja mechanizmu
zabezpieczającego jednym palcem, lub o
powierzchnię płaską bezpośrednio po iniekcji;
dwupunktowa blokada osłony
zabezpieczającej; opakowanie papier - folia.
Rozmiar 0,3 mm - 1,2 mm; opakowanie a' 100
szt.

Producent:
……….……..………….
Numer katalogowy:
…….…………..……….

op.

1200

Wartość
Stawka
Kwota
Netto
VAT
VAT
(obliczyć: 5 x 6)
%
(obliczyć: 7 x 8)
7

8

9

Wartość
brutto
(obliczyć: 7 + 9)
10
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4.

Sterylna kaniula bezpieczna do długotrwałego
podawania płynów i leków, z automatycznie
zamykającym się zabezpieczeniem ostrza igły
po wyjęciu z kaniuli, z dodatkowym portem do
iniekcji zabezpieczonym okrągłym
koreczkiem, wykonana z biokompatybilnego
poliuretanu nowej generacji (potwierdzone
badaniami klinicznymi lub laboratoryjnymi
dołączonymi do oferty). Kaniule posiadające
minimum 4 paski kontrastujące w promieniach
RTG. Posiadające zatyczkę z filtrem
hydrofobowym lub zastawkę antyzwrotną
zabezpieczającym przed wypływem krwi w
momencie wkłucia; nazwa producenta lub
nazwa własna kaniuli umieszczona
bezpośrednio na kaniuli. Wyrób nie może
zawierać w składzie ftalanów. Bez
dodatkowego, bocznego otworu na końcu
cewnika kaniuli. Na opakowaniu każdej kaniuli
widoczna data ważności, rozmiar oraz
przepływ. Dostępne w następujących
rozmiarach:
22G (niebieski), długość 25 mm, przepływ 36 42 ml/min
20G (różowy) długość 32 - 33 mm, przepływ
61 - 67 ml/min
18G (zielony) długość 32 - 33 mm, przepływ
103 ml/min
18G (zielony) długość 45 mm, przepływ 96103 ml/min
17G (biały) długość 45 mm, przepływ 128 133 ml/min
16G (szary) długość 45 - 50 mm, przepływ196
- 236 ml/min
14G (pomarańczowy) długość 45 - 50 mm,
przepływ 270 - 343 ml/min;
Parametr punktowany: osłona igły,
minimalizująca rozprysk krwi: TAK – 1 pkt;
NIE – 0 pkt.: ………….. (wpisać)

Producent:
……….……..………….
Numer katalogowy:
…….…………..……….

szt.

30 000

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SPZOZ
w Warszawie ul. Poznańska 22

5.

6.

Sterylna kaniula do długotrwałego podawania
płynów i leków, z dodatkowym portem do
iniekcji zabezpieczony okrągłym koreczkiem,
wykonana z teflonu, widoczna w promieniach
USG. Posiadające zatyczkę z filtrem
hydrofobowym lub zastawkę antyzwrotną
zabezpieczającym przed wypływem krwi w
momencie wkłucia; nazwa producenta lub
nazwa własna kaniuli umieszczona
bezpośrednio na kaniuli, wyrób nie może
zawierać w składzie ftalanów. Bez
dodatkowego, bocznego otworu na końcu
cewnika kaniuli. Na opakowaniu każdej kaniuli
widoczna data ważności, rozmiar oraz
przepływ. Dostępne w następujących
rozmiarach:
22G (niebieski), długość 25 mm, przepływ 36 42 ml/min
20G (różowy) długość 32 - 33 mm, przepływ
61 - 67 ml/min
18G (zielony) długość 32 - 33 mm, przepływ
103 ml/min
18G (zielony) długość 45 mm, przepływ 96103 ml/min
17G (biały) długość 45 mm, przepływ 128 133 ml/min
16G (szary) długość 45 - 50 mm, przepływ196
- 236 ml/min
14G (pomarańczowy) długość 45 - 50 mm,
przepływ 270 - 343 ml/min
Zestaw do centralnego wkłucia z dostępu
obwodowego j.u., nie pirogenny,
nietoksyczny, sterylny; składający się z
cewnika centralnego, jedno-światłowego;
wprowadzenie metodą Selingera; wykonany z
poliuretanu mięknącego w temperaturze ciała;
zawierający zestaw do wprowadzania oraz
uchwyt do mocowania na skórze, cewnik
widoczny w RTG; zestaw umieszczony na
tacy

Producent:
……….……..………….

szt.

110 000

szt.

60

Numer katalogowy:
…….…………..……….

Producent:
……….……..………….
Numer katalogowy:
…….…………..……….
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7.

Zestaw do nakłucia osierdzia. Skład zestawu:
kateter 6, 7F dług. 30 cm; igła prosta - 70mm;
prowadnik 0,38"" typ Jx48 cm; strzykawka 10
ml

Producent:
……….……..………….
Numer katalogowy:
…….…………..……….

szt.

5

Razem:

XX

W celu zachowania pełnej kompatybilności, Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji nr 4-5, sprzętu medycznego tego samego producenta.
Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Szkolenie personelu z zakresu zapobiegania i postępowania z ostrymi narzędziami, potwierdzone certyfikatem: ………….. (wpisać: TAK/NIE)
Punkty za parametry techniczne: …………. pkt. (wpisać). Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 1 pkt.
Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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ZADANIE 4. Kaniule noworodkowe
Lp

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa producenta i
numer katalogowy

Jedn.
wym.

Ilość

Cena
netto
jednostki

Wartość
Netto
(obliczyć: 5 x 6)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Kaniule dożylne w rozmiarach:
1. kaniula noworodkowa 26G/19mm, 13ml
2. kaniula noworodkowa 24G/19mm, 13ml
Wykonane z PTFE, ze zdejmowanym
dodatkowym elementem, ułatwiającym ich
wprowadzanie do naczynia żylnego; bez
portu głównego; posiadające zastawkę
antyzwrotną; pakowane w sztywne
opakowanie typu TYVEC; na opakowanie
fabrycznie nadrukowana informacja o
braku zawartości PCV i lateksu.
Parametr punktowany: termin ważności
powyżej 2 lat – 1 pkt; termin ważności 2
lata – 0 pkt.: ………………….. (wpisać lata)

Producent:
……….……..………….
Numer katalogowy:
…….…………..……….

szt.

1 000

Stawka
Kwota
VAT
VAT
%
(obliczyć: 7 x 8)

Razem:

8

9

Wartość
brutto
(obliczyć: 7 + 9)
10

XX

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Punkty za termin ważności: …………. pkt. (wpisać). Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 1 pkt.
Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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ZADANIE 5. Koce izotermiczne
Jedn.
wym.

Ilość

Cena
netto jedn
os
tki

Wartość
Netto
(obliczyć: 5 x 6)

6

7

Lp

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa producenta i
numer katalogowy

1

2

3

4

5

1.

Koc ratunkowy termoizolacyjny; folia
srebrno/złota; wymiary 210 x 160±5cm.
Wyrób medyczny.
Parametr punktowany: termin ważności
powyżej 2 lat – 1 pkt; termin ważności 2
lata – 0 pkt.: ………………….. (wpisać lata)

Producent:
……….……..………….
Numer katalogowy:
…….…………..……….

szt.

14000

Stawka
Kwota
VAT
VAT
%
(obliczyć: 7 x 8)

Razem:

8

9

Wartość
brutto
(obliczyć: 7 + 9)
10

XX

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Punkty za termin ważności: …………. pkt. (wpisać). Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 1 pkt.
Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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ZADANIE 6. Koce izotermiczne typu Blizzard
Lp

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa producenta i
numer katalogowy

Jedn.
wym.

Ilość

Cena
netto
jednostki

Wartość
Netto
(obliczyć: 5 x 6)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Koc termoizolacyjny typu Blizzard, z
systemem zapięcia na rzep, zestawem
pakietów grzewczych, pakowany
próżniowo; koc wodno- i wiatroodporny, z
możliwością spinania nadmiaru folii.

Producent:
……….……..………….
Numer katalogowy:
…….…………..……….

szt.

6

Stawka
Kwota
VAT
VAT
%
(obliczyć: 7 x 8)

Razem:

8

9

Wartość
brutto
(obliczyć: 7 + 9)
10

XX

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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ZADANIE 7. Maski okołokrtaniowe
Lp

Opis przedmiotu zamówienia

1

2

1.

2.

Maska krtaniowa dla dorosłych, wykonana z
miękkiego termoplastycznego tworzywa;
posiadająca miękki mankiet uszczelniający,
kanał gastryczny, anatomicznie
wyprofilowany stabilizator położenia w jamie
ustnej, zintegrowane zabezpieczenie przed
przygryzieniem; dokładne oznaczenie
rozmiaru na grzbiecie maski. Rozmiary: w
przedziałach wagowych od 30 kg do 100 kg.
Parametr punktowany: mankiet
uszczelniający bez konieczności
pompowania: TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.:
………….. (wpisać)
Parametr punktowany: blokada nagłośni:
TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.: ………….. (wpisać)
Parametr punktowany: termin ważności
powyżej 2 lat – 1 pkt; termin ważności 2 lata
– 0 pkt.: ………………….. (wpisać lata)
Maska krtaniowa dla dzieci, wykonana z
miękkiego termoplastycznego tworzywa;
posiadająca miękki mankiet uszczelniający,
kanał gastryczny (dopuszczony brak kanału
w rozmiarze 1 – noworodki do 5 kg);
anatomicznie wyprofilowany stabilizator
położenia w jamie ustnej, zintegrowane
zabezpieczenie przed przegryzieniem;
dokładne oznaczenie rozmiaru na grzbiecie
maski. Rozmiary: w przedziałach wagowych
od 2 kg do 35 kg.
Parametr punktowany: mankiet
uszczelniający bez konieczności
pompowania: TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.:
………….. (wpisać)

Nazwa producenta Jedn.
i numer katalogowy wym.

Ilość

Cena
netto
jednostki

Wartość
Netto
(obliczyć: 5 x 6)

6

7

3

4

5

Producent:
……….……..………….
Numer katalogowy:
…….…………..……….

szt.

1 000

Producent:
……….……..………….
Numer katalogowy:
…….…………..……….

szt.

500

Stawka
Kwota
VAT
VAT
%
(obliczyć: 7 x 8)
8

9

Wartość
brutto
(obliczyć: 7 + 9)
10
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Parametr punktowany: termin ważności
powyżej 2 lat – 1 pkt; termin ważności 2 lata
– 0 pkt.: ………………….. (wpisać lata)

Razem:

XX

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Punkty za parametry techniczne: …………. pkt. (wpisać). Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 3 pkt.
Punkty za termin ważności: …………. pkt. (wpisać). Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 2 pkt.
Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SPZOZ
w Warszawie ul. Poznańska 22

ZADANIE 8. Pościel medyczna
Lp

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa producenta
i numer katalogowy

Jedn.
wym.

Ilość

Cena
netto
jednostki

1

2

3

4

5

6

Producent:
……….……..………….
Numer katalogowy:
…….…………..……….

szt.

10 000

Producent:
……….……..………….
Numer katalogowy:
…….…………..……….

szt.

120

Producent:
……….……..………….
Numer katalogowy:
…….…………..……….

szt.

120

Producent:
……….……..………….
Numer katalogowy:
…….…………..……….

szt.

120

Producent:
……….……..………….
Numer katalogowy:
…….…………..……….

szt.

250

1

2

3

4

5

Pokrowiec na nosze 80x195±5cm; wykonany
z włókniny polipropylenowej lub włókniny SMS
z nałożoną warstwą antyelektrostatyczną; w
przeciwległych końcach specjalne zakładki
umożliwiające wsunięcie pokrowca na nosze;
certyfikat CE; wyrób nie sterylny w kolorze
granatowym rogi pokrowca zaokrąglone
pakowane po 20 sztuk.
Parametr punktowany: pokrowiec
nieprzemakalny: TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.:
………….. (wpisać)
Poszewka medyczna 40x40±2cm; wykonana
z włókniny polipropylenowej, z nałożoną
warstwą antyelektrostatyczną; certyfikat CE;
wyrób nie sterylny, w kolorze zielonym
pakowane po 20 szt
Poszewka medyczna70x80 ±2cm; wykonana
z włókniny polipropylenowej, z nałożoną
warstwą antyelektrostatyczną; certyfikat CE;
wyrób niesterylny w kolorze zielonym
pakowane po 20 szt
Poszwa pościelowa medyczna jednorazowa z
włókniny PP w kolorze zielonym o wymiarach:
210 cm x 160 cm lub 210 cm x 150 cm
pakowane po 20 sztuk
Prześcieradło medyczne
100x210±5cm; wykonane z włókniny
polipropylenowej z nałożoną warstwą
antyelektrostatyczną; certyfikat CE; wyrób
nie sterylny pakowane po 20 szt.

Razem:

Wartość
Stawka
Kwota
Netto
VAT
VAT
(obliczyć: 5 x 6)
%
(obliczyć: 7 x 8)
7

8

XX

9

Wartość
brutto
(obliczyć: 7 + 9)
10
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Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Punkty za parametry techniczne: …………. pkt. (wpisać). Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 1 pkt.
Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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ZADANIE 9. Rękojeści laryngoskopu
Lp

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa producenta i
numer katalogowy

Jedn.
wym.

Ilość

Cena
netto
jednostki

Wartość
Netto
(obliczyć: 5 x 6)

1

2

3

4

5

6

7

Producent:
……….……..………….
Numer katalogowy:
…….…………..……….

szt.

26

Producent:
……….……..………….
Numer katalogowy:
…….…………..……….

szt.

26

1.

2.

Rękojeść laryngoskopowa z oświetleniem
światłowodowym halogenowym, z lampą
halogenową 2,5 V. Średnica rękojeści Ø
28-30mm na 2 baterie typu C (LR14). Ze
stali szlachetnej. Autoklawowalna do 134°
C Kompatybilna ze wszystkimi
standardowymi laryngoskopami z
oświetleniem światłowodowym zgodnie z
normą DIN EN ISO 7376-3
Rękojeść laryngoskopowa z oświetleniem
światłowodowym halogenowym, z lampą
halogenową 2,5 V. Średnica rękojeści Ø
18-19 mm na 2 baterie typu AA (LR6). Ze
stali szlachetnej. Autoklawowalna do 134°
C Kompatybilna ze wszystkimi
standardowymi laryngoskopami z
oświetleniem światłowodowym zgodnie z
normą DIN EN ISO 7376-3

Stawka
Kwota
VAT
VAT
%
(obliczyć: 7 x 8)

Razem:

8

9

Wartość
brutto
(obliczyć: 7 + 9)
10

XX

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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ZADANIE 10. Rurki intubacyjne
Lp

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa producenta i
numer katalogowy

Jedn.
wym.

Ilość

Cena
netto
jednostki

1

2

3

4

5

6

Producent:
……….……..………
Numer katalogowy:
…….…………..……

szt.

3 200

Producent:
……….……..…………
Numer katalogowy:
…….…………..………

szt.

2 500

Producent:
……….……..…………
Numer katalogowy:
…….…………..………

szt.

1200

Producent:
……….……..…………
Numer katalogowy:
…….…………..………

szt.

420

1.

2.

3.

4.

Rurka intubacyjna z mankietem
niskociśnieniowym , wykonana z
termoplastycznego silikonowanego PVC, bez
zawartości ftalanów, wyposażona w różnego
rodzaju znaczniki głębokości intubacji, w tym
dwa w postaci pełnych pierścieni. Linia RTG
na całej długości rurki, „oczko Murrph’ego”
rozmiar podany na łączniku, baloniku
kontrolnym i w trzech miejscach na korpusie
rurki, wyraźny znak skracania rurki; sterylna;
opakowanie papier folia z punktowymi
fabrycznymi zgrzewami zapewniającymi
utrzymanie anatomicznego kształtu rurki;
rozmiar 2,0 – 10,0
Rurka ustno-gardłowa z blokadą zagryzienia
ułatwiającą przechodzenie cewnika
odsysającego, cyfrowym oznaczeniem
rozmiaru, kodowanie kolorem, sterylna;
rozmiary 00-5cm; 0-6cm; 1-7cm; 2-8cm i 29cm; 3-10cm, 4-11cm; pakowane pojedynczo
Prowadnice do rurek intubacyjnych dla
dorosłych, dzieci oraz noworodków,
jednorazowe, sterylne, elastyczne, dł. ok.
60cm, koniec zagięty. Kompatybilne z rurkami
intubacyjnymi rozm.: 4,0-10,0.
Rurka nosowo-gardłowa wykonana z
przezroczystego, miękkiego i delikatnego PCV
medycznego; z barwnym kodem (dopasowanie
do cewnika ssania); z obrotowym uchwytem
bezpieczeństwa; z końcówką ściętą pod kątem
i zaokrągloną; sterylna, pakowana pojedynczo:
nie zawierająca latexu; o średnicy
wewnętrznej: 4, 5, 6, 7, 8, 9mm

Wartość
Stawka
Kwota
Netto
VAT
VAT
(obliczyć: 5 x 6)
%
(obliczyć: 7 x 8)
7

8

9

Wartość
brutto
(obliczyć: 7 + 9)
10
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5.

Prowadnica jednorazowego użytku do trudnej
intubacji dla dorosłych i dzieci

Producent:
……….……..…………
Numer katalogowy:
…….…………..………

szt.

280

6.

Rurki tracheostomijne z mankietem
niskociśnieniowym, wykonane z PVC
silikonowego, bez zawartości ftalanów, z linią
RTG na całej długości rurki, z miękkimi
skrzydełkami szyldu, szyld przezroczysty z
informacją na temat średnicy i długości rurki,
prowadnica z oliwką ułatwiającą
wprowadzenie, dwie tasiemki mocujące,
znakowany balonik, jałowa jednorazowego
użytku, rozmiary 3,0 – 10,0.

Producent:
……….……..…………
Numer katalogowy:
…….…………..………

szt.

60

Razem:

XX

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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ZADANIE 11. Rurki noworodkowe
Lp

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa producenta i
numer katalogowy

Jedn.
wym.

Ilość

Cena
netto
jednostki

Wartość
Netto
(obliczyć: 5 x 6)

1

2

3

4

5

6

7

Producent:
……….……..…………
Numer katalogowy:
…….…………..………

szt.

300

Producent:
……….……..…………
Numer katalogowy:
…….…………..………

szt.

50

Producent:
……….……..…………
Numer katalogowy:
…….…………..………

szt.

50

1.

2.

3.

Rurka intubacyjna bez mankietu nr: 2,04,5 wyskalowana, z linią –znaczenie w
RTG, apirogenna, jałowa, bardzo miękka
typu VYGON, pakowana pojedynczo.
Parametr punktowany: termin ważności
powyżej 2 lat – 1 pkt; termin ważności 2
lata – 0 pkt.: ………………….. (wpisać lata)
Rurka intubacyjna bez balonika z drenem
do podawania surfaktantu, nawilżania
dróg oddechowych i pomiaru
kapnometrycznego (p CO2) rozmiar od2,0
do 3,5 sterylna typu VYGON.
Parametr punktowany: termin ważności
powyżej 2 lat – 1 pkt; termin ważności 2
lata – 0 pkt.: ………………….. (wpisać lata)
Pojedyncza rurka. Silikonowa donosowa
rurka do wentylacji noworodków rozmiar
2.0;2.5;3.0 typu VYGON.
Parametr punktowany: termin ważności
powyżej 2 lat – 1 pkt; termin ważności 2
lata – 0 pkt.: ………………….. (wpisać lata)

Stawka
Kwota
VAT
VAT
%
(obliczyć: 7 x 8)

Razem:

8

9

Wartość
brutto
(obliczyć: 7 + 9)
10

XX

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Punkty za termin ważności: …………. pkt. (wpisać). Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 3 pkt.
Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)
......................................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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ZADANIE 12. Stabilizatory do rurek intubacyjnych
Lp

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa producenta i
numer katalogowy

Jedn.
wym.

Ilość

Cena
netto
jednostki

1

2

3

4

5

6

szt.

1500

1.

Stabilizator do rurek intubacyjnych
Z regulowanym uchwytem pozwalającym na
łatwe i szybkie zamocowanie rurki
Producent:
intubacyjnej; ze specjalnym zabezpieczeniem
……….……..…………
przed przegryzieniem rurki; z dodatkowym
Numer katalogowy:
otworem umożliwiającym (wprowadzanie
sondy lub odsysanie ); łatwe mocowanie wokół …….…………..………
głowy pacjenta; wykonany z wysokiej jakości
materiałów; jednorazowy

Wartość
Stawka
Kwota
Netto
VAT
VAT
(obliczyć: 5 x 6)
%
(obliczyć: 7 x 8)
7

Razem:

8

Wartość
brutto
(obliczyć: 7 + 9)

9

XX

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

10
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ZADANIE 13. Stazy automatyczne
Lp

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa producenta i
numer katalogowy

Jedn.
wym.

Ilość

Cena
netto
jednostki

Wartość
Netto
(obliczyć: 5 x 6)

1

2

3

4

5

6

7

szt.

50

1.

Typu ri-clip, wykonane z wysokiej jakości
tworzywa sztucznego; łatwe w zakładaniu
przy użyciu jednej ręki; z zabezpieczeniem
przed zaciąganiem małych włosków; z
możliwością dezynfekowania standardowymi
środkami oraz w autoklawie; bez lateksu.
Parametr punktowany: okres gwarancji
powyżej 24 miesięcy – 1 pkt; okres
gwarancji 24 miesiące – 0 pkt.: ……………..

Stawka
Kwota
VAT
VAT
%
(obliczyć: 7 x 8)
8

9

Wartość
brutto
(obliczyć: 7 + 9)
10

Producent:
……….……..………….
Numer katalogowy:
…….…………..……….

(wpisać liczbę miesięcy)

Razem:

XX

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Punkty za okres gwarancji: …………. pkt. (wpisać). Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 1 pkt.
Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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ZADANIE 14. Stazy jednorazowe
Lp

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa producenta i
numer katalogowy

Jedn.
wym.

Ilość

Cena
netto
jednostki

1

2

3

4

5

6

op.

2 200

1.

Jednorazowa staza bezlateksowa, wykonana z
Producent:
szerokiego (minimum 2,5 cm), rozciągliwego
……….……..…………
paska gumy syntetycznej. Wysoka
wytrzymałość na rozciąganie. Opakowanie
Numer katalogowy:
zawierające 25-30 sztuk, które umożliwia
…….…………..………
wygodne dzielenie opasek

Wartość
Stawka
Kwota
Netto
VAT
VAT
(obliczyć: 5 x 6)
%
(obliczyć: 7 x 8)
7

Razem:

8

Wartość
brutto
(obliczyć: 7 + 9)

9

XX

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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ZADANIE 15. Stazy taktyczne
Lp

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa producenta i
numer katalogowy

Jedn.
wym.

Ilość

Cena
netto
jednostki

Wartość
Netto
(obliczyć: 5 x 6)

1

2

3

4

5

6

7

szt.

12

1

Staza taktyczna wykorzystywana w
masywnym krwawieniu, wykonana z
wytrzymałych materiałów, z aluminiowym
Producent:
kołowrotem do kontroli krwawienia i ucisku
……….……..…………
(dopuszcza się kołowrót wykonany z
Numer katalogowy:
wytrzymałego, mocnego tworzywa
…….…………..………
sztucznego), regulowana konstrukcja, z
wyściółką zapobiegającą otarciom
naskórka.

Razem:

Stawka
Kwota
VAT
VAT
%
(obliczyć: 7 x 8)
8

9

Wartość
brutto
(obliczyć: 7 + 9)
10

XX

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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ZADANIE 16. Strzykawki
Lp

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa producenta i
numer katalogowy

Jedn.
wym.

Ilość

Cena netto
jednostki

1

2

3

4

5

6

Producent:
……….……..………
Numer katalogowy:
…….…………..……

szt.

200

Producent:
……….……..………
Numer katalogowy:
…….…………..……

szt.

2 000

Producent:
……….……..………
Numer katalogowy:
…….…………..……

op.

300

Producent:
……….……..………
Numer katalogowy:
…….…………..……

op.

350

1.

2.

3.

Strzykawki insulinowe 1 ml z nakładaną igłą,
40j. (0,4x12 mm lub 0,4x13mm); z
przezroczystym cylindrem z polipropylenu;
bez zawartości lateksu, o płynnym przesuwie
tłoka „natłuszczony” olejem silikonowym;
jałowa
Strzykawki 50 ml czytelna, nieścieralna skala;
oznaczenie co 1ml;rondo tłoka ściśle
przylegającego do ścian strzykawki, o łatwym
przesuwie, z gumową uszczelką; dokładność
skali, typ Luer-lock; jałowa, nie pirogenna,
nietoksyczna; kompatybilna z pompami
infuzyjnymi: Medima, Ascor, Syramed
Strzykawki j.u. 20 ml., ze skalą 1 ml;
dwuczęściowa ze skalą rozszerzoną do 24
mm; o przezroczystym cylindrze z
polipropylenu z niezmywalną, wyraźnie
czytelną skalą, płynnym przesuwem tłoka;
pakowana pojedynczo; jałowa; z widoczną
datą ważności; oznaczone CE.
Parametr punktowany: opakowanie zbiorcze
100 szt.: TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.: …………..
(wpisać)

4.

Strzykawki j.u. 10 ml ze skalą 0,5 ml;
dwuczęściowa ze skalą rozszerzoną do 12
mm; o przezroczystym cylindrze z
polipropylenu z niezmywalną, wyraźnie
czytelną skalą, płynnym przesuwem tłoka;
pakowana pojedynczo; jałowa; z widoczną
datą ważności; oznaczone CE.
Parametr punktowany: opakowanie zbiorcze
100 szt.: TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.: …………..
(wpisać)

Wartość
Stawka
Kwota
Netto
VAT
VAT
(obliczyć: 5 x 6)
%
(obliczyć: 7 x 8)
7

8

9

Wartość
brutto
(obliczyć: 7 + 9)
10
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5.

Strzykawki j.u. 5 ml, ze skalą 0,2ml;
dwuczęściowa ze skalą rozszerzoną do 6 mm;
o przezroczystym cylindrze z polipropylenu z
niezmywalną, wyraźnie czytelną skalą,
płynnym przesuwem tłoka; pakowana
pojedynczo; jałowa; z widoczną datą
ważności; oznaczone CE.
Parametr punktowany: opakowanie zbiorcze
100 szt.: TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.: …………..

Producent:
……….……..………
Numer katalogowy:
…….…………..……

op.

350

Producent:
……….……..………
Numer katalogowy:
…….…………..……

op.

350

Producent:
……….……..………
Numer katalogowy:
…….…………..……

op.

50

Producent:
……….……..………
Numer katalogowy:
…….…………..……

op.

50

(wpisać)

6.

Strzykawki j.u. 2 ml, ze skalą 0,1ml;
dwuczęściowa ze skalą rozszerzoną do 3 mm;
o przezroczystym cylindrze z polipropylenu z
niezmywalną, wyraźnie czytelną skalą,
płynnym przesuwem tłoka; pakowana
pojedynczo; jałowa; z widoczną datą
ważności; oznaczone CE.
Parametr punktowany: opakowanie zbiorcze
100 szt.: TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.: …………..
(wpisać)

7.

8.

Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z
końcówką luer-lock, dwu stopniowo
aktywowany mechanizm umożliwiający
schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz
zabezpieczenie przed ponownym użyciem
strzykawki, czytelna i trwała czarna skala
pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka,
nazwa własna na cylindrze, sterylizowane EO,
informacja o braku lateksu na opakowaniu
jednostkowym, pojemność 20 ml,
Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z
końcówką luer-lock, dwu stopniowo
aktywowany mechanizm umożliwiający
schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz
zabezpieczenie przed ponownym użyciem
strzykawki, czytelna i trwała czarna skala
pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka,
nazwa własna na cylindrze, sterylizowane EO,
informacja o braku lateksu na opakowaniu
jednostkowym, pojemność 10 ml.
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Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z
końcówką luer-lock, dwu stopniowo
aktywowany mechanizm umożliwiający
schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz
zabezpieczenie przed ponownym użyciem
9.
strzykawki, czytelna i trwała czarna skala
pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka,
nazwa własna na cylindrze, sterylizowane EO,
informacja o braku lateksu na opakowaniu
jednostkowym, pojemność 5ml.
Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z
końcówką luer-lock, dwu stopniowo
aktywowany mechanizm umożliwiający
schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz
zabezpieczenie przed ponownym użyciem
10.
strzykawki, czytelna i trwała czarna skala
pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka,
nazwa własna na cylindrze, sterylizowane EO,
informacja o braku lateksu na opakowaniu
jednostkowym, pojemność 3ml.
Strzykawka Janetta, j.u. 100 ml
czytelna, nieścieralna skala; oznaczenie co
2ml rondo tłoka, ściśle przylegającego do
11. ścian strzykawki, o łatwym przesuwie; z
gumową uszczelką; dokładność skali; jałowa,
nie pirogenna, nietoksyczna, z dołączonym
łącznikiem Luer lub stożkiem cewnikowym

Producent:
……….……..………
Numer katalogowy:
…….…………..……

op.

50

Producent:
……….……..………
Numer katalogowy:
…….…………..……

op.

50

Producent:
……….……..………
Numer katalogowy:
…….…………..……

szt.

200

Razem:

XX

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Punkty za parametry techniczne: …………. pkt. (wpisać). Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 4 pkt.
Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)
.......................................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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ZADANIE 17. Szyny Kramera i chirurgiczne
Lp

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa producenta i
numer katalogowy

Jedn.
wym.

Ilość

Cena
netto
jednostki

Wartość
Netto
(obliczyć: 5 x 6)

1

2

3

4

5

6

7

Producent:
……….……..…………
Numer katalogowy:
…….…………..………

szt.

500

Producent:
……….……..…………
Numer katalogowy:
…….…………..………

szt.

1200

Producent:
……….……..…………
Numer katalogowy:
…….…………..………

szt.

1 000

szt.

100

szt.

100

1.

2.

3.

Szyna Kramera 150x10cm
wykonane z nierdzewnego materiału.
Parametr punktowany: szyny malowane
proszkowo: TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.:
………….…….. (wpisać)
Szyna Kramera 100x10cm
wykonane z nierdzewnego materiału.
Parametr punktowany: szyny malowane
proszkowo: TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.:
………….…….. (wpisać)
Szyna Kramera 50x6cm lub 50x7cm
wykonane z nierdzewnego materiału.
Parametr punktowany: szyny malowane
proszkowo: TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.:
………….…….. (wpisać)

4.

Szyny chirurgiczne palcowe na gąbce
wymiary: 230x25 mm, wykonane z
aluminiowej blachy i gąbki

5.

Szyny chirurgiczne palcowe na gąbce
wymiary: 230x18 mm wykonane z
aluminiowej blachy i gąbki

Producent:
……….……..…………
Numer katalogowy:
…….…………..………
Producent:
……….……..…………
Numer katalogowy:
…….…………..………

Razem:

Stawka
Kwota
VAT
VAT
%
(obliczyć: 7 x 8)
8

9

Wartość
brutto
(obliczyć: 7 + 9)
10

XX

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Punkty za parametry techniczne: …………. pkt. (wpisać). Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 3 pkt.
Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)
.......................................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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ZADANIE 18. Szyny wyciągowe

Lp

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa producenta i
numer katalogowy

Jedn.
wym.

Ilość

Cena
netto
jednostki

Wartość
Netto
(obliczyć: 5 x 6)

1

2

3

4

5

6

7

Producent:
……….……..…………
Numer katalogowy:
…….…………..………

szt.

30

1

Szyna wyciągowa do unieruchomienia
złamań, umieszczona w pokrowcu
transportowym, z regulowaną długością
do zastosowania dla dzieci i dorosłych,
składana z segmentowego rozkładanego
stelaża, mocowana wzdłuż kończyny
czterema pasami zapinanymi na rzep od
góry mocowanie pasem biodrowopachwinowym o regulowanej długości.

Razem:

Stawka
Kwota
VAT
VAT
%
(obliczyć: 7 x 8)
8

9

Wartość
brutto
(obliczyć: 7 + 9)
10

XX

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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ZADANIE 19. Unieruchomienie pacjenta
Lp

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa producenta i
numer katalogowy

Jedn.
wym.

Ilość

Cena netto
jednostki

1

2

3

4

5

6

szt.

50

szt.

20

szt.

50

szt.

20

Producent:
……….……..…………
Numer katalogowy:
…….…………..………

szt.

30

Producent:
……….……..…………
Numer katalogowy:
…….…………..………

szt.

10

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Producent:
……….……..…………
Numer katalogowy:
…….…………..………
Producent:
Pasy zabezpieczające szelkowe do noszy ……….……..…………
transportowych
Numer katalogowy:
…….…………..………
Producent:
Pasy zabezpieczające dwuczęściowe z
……….……..…………
metalowym zapięciem do noszy
Numer katalogowy:
transportowych
…….…………..………
Komplet pasów (4 szt.) do deski
Producent:
ortopedycznej FERNO.
……….……..…………
Parametr punktowany: każdy pas w
Numer katalogowy:
komplecie w innym kolorze: TAK – 1 pkt;
…….…………..………
NIE – 0 pkt.: ………….…….. (wpisać)

Pasy zabezpieczające dwuczęściowe z
plastikowym zapięciem do krzesełek
kardiologicznych

Uniwersalny system unieruchomienia
głowy składający się z podkładki, dwóch
klocków do stabilizacji bocznej z otworami
na uszy oraz dwóch pasków mocujących
głowę; pokrycie wykonane z materiału
nieprzepuszczalnego; oparcie potylicy
mocowane do deski ortopedycznej za
pomocą trzech pasków dla osoby dorosłej
Uniwersalny system unieruchomienia
głowy składający się z podkładki, dwóch
klocków do stabilizacji bocznej z otworami
na uszy oraz dwóch pasków mocujących
głowę; pokrycie wykonane z materiału

Wartość
Stawka
Kwota
Netto
VAT
VAT
(obliczyć: 5 x 6)
%
(obliczyć: 7 x 8)
7

8

9

Wartość
brutto
(obliczyć: 7 + 9)
10
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nieprzepuszczalnego; oparcie potylicy
mocowane do deski ortopedycznej za
pomocą trzech pasków dla dzieci

Razem:

XX

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Punkty za parametry techniczne: …………. pkt. (wpisać). Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 1 pkt.
Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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ZADANIE 20. Urologia, miski nerkowate
Jedn.
Ilość
wym.

Lp

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa producenta i
numer katalogowy

1

2

3

4

5

1.

Cewniki Foley’a W rozmiarach: CH 12CH24, dwudrożny, z lateksu, obustronnie
pokryty elastomerem silikonu; dł. ok. 40 cm;
balonik o pojemności 5-15ml.; z plastikową
zastawką; jałowy, pakowany podwójnie:
FOLIA, FOLIA-PAPIER; sterylizowany
radiacyjnie lub tlenkiem etylenu, z czytelnym
oznakowaniem rozmiaru na opakowaniu.

Producent:
……….……..………
Numer katalogowy:
…….…………..……

szt.

1 000

2.

Jednorazowy zestaw do cewnikowania
pęcherza moczowego, jałowy, opakowanie
trwałe bezpieczne przed rozerwaniem.

Producent:
……….……..………
Numer katalogowy:
…….…………..……

szt.

200

3.

Worki do moczu dla dorosłych, z
zaworem; pojemność od 1500ml –
2000ml; worek foliowy, trwały, miękki;
długość drenu nie mniej niŜ90 cm;
końcówka drenu usztywniona o
zwężonym końcu, szczelnie łącząca
cewnik typu Foleya, w komplecie z
uchwytem pozwalającym zawieszenie
worka.

Producent:
……….……..………
Numer katalogowy:
…….…………..……

szt.

1 000

4.

Jałowy pojemnik przeznaczony do
pobierania moczu na posiew, z nakrętką,
pojemność 50-100 ml

szt.

200

5.

Basen sanitarny; z tworzywa sztucznego,
do wielokrotnego dezynfekowania w parze
wodnej i środkach dezynfekcyjnych

szt.

60

Producent:
……….……..………
Numer katalogowy:
…….…………..……
Producent:
……….……..………
Numer katalogowy:
…….…………..……

Cena
netto
jednostki

Wartość
Netto
(obliczyć: 5 x 6)

6

7

Stawka
Kwota
VAT
VAT
%
(obliczyć: 7 x 8)
8

9

Wartość
brutto
(obliczyć: 7 + 9)
10
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6.

Kaczka jednorazowego użytku, wyposażona
w zastawkę antyzwrotną oraz obrotowy
lejek z wygodnym uchwytem, wykonana z
wysokiej jakości nieprzeźroczystej folii
polipropylenowej, pojemność 1500ml

Producent:
……….……..………
Numer katalogowy:
…….…………..……

7.

Kaczka sanitarna; z tworzywa sztucznego;
do wielokrotnej dezynfekcji w parze
wodnej i środkach dezynfekcyjnych;
pojemność: 1 L - 1,2 L

8.

Pojemnik plastikowy na mocz
nie sterylny; poj. 100 ml; z nakrętką; z
podziałką; szczelny. Pakowane po 10 szt.

9.

Miska nerkowata - nerka medyczna mała;
dł. ok 20cm; jednorazowego użytku

Producent:
……….……..………
Numer katalogowy:
…….…………..……
Producent:
……….……..………
Numer katalogowy:
…….…………..……
Producent:
……….……..………
Numer katalogowy:
…….…………..……

szt.

500

szt.

60

szt.

200

szt.

200

Razem:

XX

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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ZADANIE 21. Worki chroniące dla noworodków

Lp

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa producenta i
numer katalogowy

Jedn.
wym.

Ilość

Cena
netto
jednostki

Wartość
Netto
(obliczyć: 5 x 6)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Worek chroniący dzieci przed utratą ciepła
w rozmiarze 30x33 cm, z 3 rozrywalnymi
dostępami ułatwiającymi dostęp do pępka
i centralnych cewników żylnych oraz
całkowicie rozrywalny tylny dostęp w celu
usunięcia worka

szt.

100

Stawka
Kwota
VAT
VAT
%
(obliczyć: 7 x 8)
8

9

Wartość
brutto
(obliczyć: 7 + 9)
10

Producent:
……….……..………….
Numer katalogowy:
…….…………..……….

Razem:

XX

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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ZADANIE 22. Zestawy do drenażu

Lp

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa producenta i
numer katalogowy

Jedn.
wym.

Ilość

Cena
netto
jednostki

Wartość
Netto
(obliczyć: 5 x 6)

1

2

3

4

5

6

7

Producent:
……….……..…………
Numer katalogowy:
…….…………..………

szt.

5

Producent:
……….……..………….
Numer katalogowy:
…….…………..……….

szt.

50

Producent:
……….……..…………
Numer katalogowy:
…….…………..………

szt.

200

Producent:
……….……..…………
Numer katalogowy:
…….…………..………

szt.

15

1.

2.

3.

4.

Zestaw do drenażu opłucnej z zastawką
bezzwrotną. Skład zestawu: kaniula
punkcyjna 1,8 x 80 mm, z zastawką
bezzwrotną, worek 2,0 l, strzykawka
trzyczęściowa 60 ml, dren łączący z
końcówką LOCK
Zestaw do drenażu klatki piersiowej
metodą Matthysa, jednorazowego użytku,
sterylny, niepirogenny, nietoksyczny, nie
zawierający lateksu; w skład zestawu
wchodzi: kaniula punkcyjna, łącznik,
nakładka zapobiegająca załamywaniu się
cewnika, strzykawka 60 ml, worek do
zbierania wydzieliny
Opatrunek wentylowy przeznaczony do
opatrywania otwartej rany klatki piersiowej.
Samoprzylepny; z systemem
zastawkowym jednokierunkowym; z silnym
klejem pozwalającym na przyklejenie na
mokre ciało oraz z systemem chroniącym
zastawkę przed zamknięciem lub
otwarciem przez element oporządzenia; ze
specjalną konstrukcją pozwalającą uniknąć
napięcia odmowego. Jałowy, w
opakowaniu chroniącym przed
zamoczeniem.
Zastawka bezzwrotna do odbarczenia
odmy u noworodków

Stawka
Kwota
VAT
VAT
%
(obliczyć: 7 x 8)
8

9

Wartość
brutto
(obliczyć: 7 + 9)
10
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5.

6.

7.

Łącznik do zastawki bezzwrotnej do
odbarczania odmy u noworodków
Dren z trokarem trójgraniec do obarczania
odmy dla noworodków; dren odporny na
złamania, gładkie PCV, linia widoczna w
promieniach Rtg, zaoblony koniec, gładko
wykończone otwory, rozmiar 8F oraz 10F
Zestaw do drenażu przezskórnego metodą
jednostopniową:
- kateter PIGTAIL 9F x 26cm,
- igła dwuczęściowa 15G x 29cm,
- opaska zaciskowa,
- kołnierz.

Producent:
……….……..…………
Numer katalogowy:
…….…………..………

szt.

15

Producent:
……….……..…………
Numer katalogowy:
…….…………..………

szt.

12

Producent:
……….……..…………
Numer katalogowy:
…….…………..………

szt.

10

Razem:

XX

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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[Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/42/17]

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………....
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..

WYKAZ DOSTAW

Lp.

Określenie przedmiotu dostawy

Data wykonania dostawy
(podać dzień, miesiąc i rok
rozpoczęcia i zakończenia)

Nazwa i adres Odbiorcy

Wartość zrealizowanej
dostawy (brutto)

Rozpoczęcie:
______.______._________
1.
Zakończenie:
______.______._________
Rozpoczęcie:
______.______._________
2.
Zakończenie:
______.______._________
Uwaga: Do wykazu należy dołączyć dowody, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmioty, na rzecz których dostawy były wykonywane (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Dz. U. poz. 1126).

……………………………………………………….
pieczęć firmowa Wykonawcy

......................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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[Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/42/17]

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Nazwa i siedziba Wykonawcy: …………………………….……………………………….…………………...

……………………………………………………………………………………………….……

Oświadczenie Wykonawcy
1) Oświadczam, że z pozostałymi wykonawcami, którzy złożyli oferty nie należę do grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - Prawo
zamówień publicznych.*
2) Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy - Prawo zamówień publicznych.*
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
1.……………………………………………………………………………………..…………………..
2.……………………………………………………………………………………………………..…..
3.……………………………………………………………………………..…………………………..

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

……………………………………………………….
pieczęć firmowa Wykonawcy

......................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

UWAGA:
* W przypadku, gdy Wykonawca NIE NALEŻY do grupy kapitałowej należy skreślić pkt 2.
W przypadku, gdy Wykonawca NALEŻY do grupy kapitałowej należy skreślić pkt 1 oraz wypełnić listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej.
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[Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/42/17]

Załącznik Nr 6 do SIWZ

.......................................................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ PODWYKONAWCÓW
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

…………………………………………………………………………….
(podać nr i nazwę zadania)

podaję wykaz podwykonawców.

L.p.

Nazwa firmy oraz zakres
podwykonawstwa

Adres

Osoba
upoważniona do
kontaktów

Telefon
Fax.

1

2

3

4

……………………………………………………….
pieczęć firmowa Wykonawcy

......................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Z a ł ą c z n i k

N r

7

d o

WZÓR UMOWY

S I W Z
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UMOWA
Zawarta w Warszawie
w dniu .............................

pomiędzy:
Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” Samodzielnym
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Poznańska 22, wpisaną do Rejestru
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000061291,
zwaną dalej jako „Zamawiający”, reprezentowaną przez:
Karola Bielskiego – Dyrektora
a
.............................................................................................................................................................................
z siedzibą w ................................................. (Kod: ……………….) , ul. .............................................................
NIP: …………………………., REGON: …………………………., zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą”
reprezentowanym przez:
............................................................... - ...............................................................

wspólnie dalej zwani „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania (znak: WSPRiTS/ZP/42/17) w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (zgodnie z art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych), przekazanego do publikacji w
TED dnia 10.11.2017 r., Dostawca zobowiązuje się do sprzedaży …………………………….……………
……………….……………………………… zgodnie ze złożoną ofertą.

2.

Szczegółowy rodzaj oraz asortyment przedmiotu zamówienia i cena brutto dla Zadania nr
………………. określone zostały w ofercie Dostawcy (formularz asortymentowo - cenowy) - załącznik nr
1 do Umowy, stanowiący integralną jej cześć.

3.

Dostawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, sprzętem, środkami i umiejętnościami potrzebnymi do
wykonania umowy.
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§2
CENA UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1.

Strony uzgadniają wartość przedmiotu umowy:
…………..……………… PLN z VAT
(słownie zł; ………………………………………………….……………………………………... złotych)
………………………….. PLN bez VAT
(słownie zł; ………………………………………………………………………………………… złotych)

2.

W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w Warszawie (opakowanie, czynności związane z
przygotowaniem dostawy, transport, rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
ubezpieczenie, przesyłka itp.).

3.

W przypadku zmiany stawek podatku VAT dotyczących przedmiotu zamówienia w trakcie trwania
niniejszej umowy, ceny zostaną zmienione w dniu wejścia w życie stosownego rozporządzenia lub
ustawy, z tym że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.

4.

Rozliczenia między Zamawiającym, a Dostawcą będą następowały po każdym zrealizowanym
prawidłowo zleceniu, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie, na podstawie faktycznie
zrealizowanych dostaw.

5.

Zamawiający zapłaci cenę za dostarczony przedmiot zamówienia (w odpowiedniej części) przelewem
na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze, po prawidłowym zrealizowaniu dostawy, w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

6.

Faktura VAT wystawiona przez Dostawcę musi wskazywać numer umowy, z której wynika płatność.

7.

Nazewnictwo asortymentu zastosowane w fakturze musi być zgodne z nazewnictwem asortymentu
zastosowanym przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protokołem
odbioru.

8.

Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§3
WARUNKI I TERMIN REALIZACJI

1.

Dostawca zobowiązany jest do wykonania dostaw cząstkowych przedmiotu zamówienia na podstawie
składanych zamówień, do …………. dni roboczych od chwili otrzymania od Zamawiającego zamówienia
faksem, e-mailem lub w formie pisemnej, złożonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

2.

Wraz z przedmiotem umowy, Dostawca ma obowiązek dostarczyć fakturę VAT. Brak faktury VAT z
dostawą przedmiotu umowy, może stanowić podstawę odmowy przyjęcia towaru.

3.

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar transportem własnym lub za pośrednictwem profesjonalnej
firmy kurierskiej na swój koszt do siedziby Zamawiającego (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 do
14.00 pod adres wskazany w zamówieniu.

4.

Zamawiający określa, że osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia jest
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych, natomiast pracownikami odpowiedzialnymi za monitoring umowy
zgodnie z procedurą PA-5/OZ z dnia 06.06.2011 r. i składanie zamówień są: p. Agnieszka Skorupka, p.
Lidia Szymanowska, p. Łukasz Czarnacki, p. Michał Tyborowski (nr tel. /22/ 852-11-67).

5.

Ze strony Dostawcy osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia jest: p………………...………
…….…………………...… (nr tel. …….…….………. nr fax: ……………….…… adres e-mail:
……..……………………………………………………………..).

6.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
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a) jednostronnego zmniejszenia wielkości zamówienia na każdej pozycji w obrębie danej części
przedmiotu zamówienia (każdy asortyment) w stosunku do ilości ujętych w formularzu
asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy;
b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie danej
części zamówienia z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu asortymentowocenowym stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
Dostawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu niewykorzystania ilościowego
Umowy oraz niewykorzystania całej wartości Umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego Umowy
nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje po stronie Dostawcy zobowiązań odszkodowawczych
z tego tytułu.
7.

Dostawca nie może dostarczyć Zamawiającemu towarów innych niż ściśle określone w przedmiocie
zamówienia i wskazane w ofercie Dostawcy. W razie dostarczenia przez Dostawcę towarów innych niż
ściśle określone w przedmiocie zamówienia oraz ofercie Dostawcy, Zamawiający odmówi ich odbioru.
W przypadku, gdyby Zamawiający stwierdził, że w ramach odebranego przedmiotu zamówienia
znajdują się towary inne niż ściśle określone w przedmiocie zamówienia oraz ofercie Dostawcy, będzie
on uprawniony do zwrotu dostarczonych towarów Dostawcy oraz żądania dostawy brakującego
przedmiotu zamówienia bez dodatkowego wynagrodzenia, albo do zwrotu Dostawcy dostarczonych
towarów oraz żądania zwrotu uiszczonej z tego tytułu ceny. Niezależnie od powyższego, jeżeli
Zamawiający odmówił odbioru dostarczonego towaru innego niż ściśle określony w przedmiocie
zamówienia oraz ofercie Dostawcy, a także jeżeli Zamawiający zwrócił Dostawcy dostarczony i
odebrany towar inny niż ściśle określony w przedmiocie zamówienia i ofercie Dostawcy oraz zażądał
zwrotu uiszczonej z tego tytułu ceny, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do rozwiązania
niniejszej umowy w trybie natychmiastowym z winy Dostawcy.

8.

Dostawca oświadcza, że oferowany przedmiot umowy jest kompletny i po dostarczeniu będzie gotowy
do pracy zgodnie z przeznaczeniem.

9.

W przypadku dostarczenia przez Dostawcę materiałów o terminie ważności krótszym niż 12 m-cy bez
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym, Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia
dostarczonego przedmiotu zamówienia lub zwrotu towaru na koszt Dostawcy. W takim przypadku
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do rozwiązania niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym z winy Dostawcy.

10. Dostawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie
nowy, niepowystawowy, instrukcja obsługi w języku polskim.
11. Dostawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają
wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
211).
12. Dostarczony przedmiot zamówienia winien zawierać:
a) ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika
informacje,
b) instrukcje w języku polskim dotyczące przedmiotu zamówienia.
§4
GWARANCJE, REKLAMACJE I KARY UMOWNE
1.

O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadomi Dostawcę w formie pisemnej, e-mailem
lub faksem, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od chwili ich stwierdzenia.

2.

Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Dostawcę nie później niż w ciągu 7 dni od daty
otrzymania zgłoszenia o wadzie w formie pisemnej wraz z reklamowanym towarem, dostarczonym do
Dostawcy na jego koszt. Koszty dostawy reklamowanego towaru Zamawiający ma prawo potrącić z
najbliższej płatności wynikającej z wystawionej przez Dostawcę faktury VAT. Dostarczenie przedmiotu
zamówienia wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko Dostawcy.

3.

W przypadku uznania reklamacji, Dostawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad w
terminie do 48 godzin, przypadających w dni robocze.
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4.

Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, począwszy od dnia odbioru
przedmiotu umowy przez Zamawiającego, stwierdzonego w protokole odbioru. Okres gwarancji:
minimum 12 miesięcy.

5.

Dostawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych:
a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości złożonego zamówienia, za
każdy dzień zwłoki,
b) w przypadku rozwiązania umowy z winy Dostawcy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy.

6.

Zamawiający będzie uprawniony do
przenoszącego wysokość kary umownej.

7.

W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umowy, Dostawca
ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.

8.

W przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań przez Zamawiającego, czynność prawna
mająca na celu zmianę wierzyciela (cesja) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może
nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 poz. 1638).

dochodzenia

na

zasadach

ogólnych

odszkodowania

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.

2.

W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający ma
prawo rozwiązać umowę w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania części umowy.

3.

Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Dostawcy bez
wyznaczania dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń w przypadku wystąpienia następujących
okoliczności polegających na:
a) 3-krotnym opóźnieniu w realizacji dostaw przedmiotu zamówienia przez Dostawcę lub 3 krotnym
zrealizowaniu dostawy przedmiotu zamówienia zawierającego wady;
b) podwyższeniu cen jednostkowych przez Dostawcę z naruszeniem trybu określonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy.

4.

Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego. Dopuszczalne są
zmiany treści niniejszej umowy, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zwłaszcza w przypadku:
a) obniżenia ceny jednostkowej produktu;
b) zmiany danych lub przekształcenia Dostawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy);
c) zmiany nazwy produktu przy zachowaniu pełnej zgodności jego substancji czynnych;
d) zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasad
proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, pod warunkiem, że Dostawca z odpowiednim
wyprzedzeniem (co najmniej 14 dni) zawiadomi Zamawiającego na piśmie, załączając stosowne
dokumenty wystawione przez producenta, stwierdzające ten fakt;
e) w przypadku wykreślenia produktu z urzędowego wykazu produktów dopuszczonych do obrotu na
terytorium RP i braku dostępności na rynku produktów o pełnej zgodności, wycofania przez
producenta któregokolwiek z produktów określonych załącznikiem nr 1, zamiany na produkt z tej
samej grupy (o tych samych właściwościach i składzie), o ile Dostawca przedstawi do akceptacji
Zamawiającego zamiennik produktu w cenie nie wyższej niż ta, która została określona w umowie za
wycofany produkt;
f) niedostępności na rynku asortymentu wskazanego w ofercie, wynikającej z zaprzestania produkcji
lub wycofania z rynku tego asortymentu;
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g) wprowadzenia przez producenta nowej wersji asortymentu charakteryzującego się co najmniej takimi
samymi lub lepszymi parametrami technicznymi niż wskazane w ofercie w przypadku zaprzestania
produkcji asortymentu wskazanego w ofercie;
h) zmiany podyktowane zmianą obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy.
5.

Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.

6.

Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą
przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

7.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

8.

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykaz załączników do umowy:
Zał. nr 1 - formularz asortymentowo - cenowy
Zamawiający:

Dostawca:

