
 SAMODZIELNY PUBLICZNY  SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB 
PŁUC  

im. dr O. SOKOŁOWSKIEGO 
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www.szpitalsokolowski.pl 
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A.ZP-271-3/18       Zakopane 2018-03-08 
 

WSZYSCY 
 

 
dot.: zmiany treści siwz  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych do Apteki Szpitalnej 
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem 

 
 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą, w wyniku 
odpowiedzi na pytania z dnia 08.03.2018 r. Zamawiający dokonuje zmiany treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w zakresie opisu przedmiotu 
zamówienia w pakiecie nr 2 w zał. nr 1 do siwz- w kalkulacji cenowej do oferty poprzez 
zmianę wymogu dotyczącego  serwety operacyjnej określonej w poz. nr 1 z „niejałowej” 
na „jałową” oraz poprzez wydzielenie z pakietu nr 2 poz. 46-52 i utworzenie z tych 
pozycji odrębnego pakietu nr 5.  
 
Punkt 4 siwz otrzymuje brzmienie: „Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych, ilość pakietów: 5”.  
 
Punkt 7 siwz w zakresie pakietu nr 2-4 otrzymuje brzmienie: 
 
Pakiet nr 2-5: od 14.08.2018-13.08.2019 r. 
 
Punkt 19.2 siwz w zakresie pakietu 2- 4 otrzymuje brzmienie: 
 
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
Pakiet nr 2-5 
2.1. Cena brutto za całość dostawy– 100%. 

           Cn 
C=  ------------- x  100 x 100% 
          Cb 

gdzie: 

C- wartość punktowa w kryterium „cena” 

Cn – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert  

Cb – cena badanej oferty 
 
Pozostałe warunki siwz pozostają bez zmian 

 
Zgodnie z art. 12 a ust. 2 ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 
dnia 14.03.2018 r. godz. 09:30. Termin otwarcia 14.03.2018 r.  godz. 09:45 (pkt 
16 i 17 siwz). 

.  
 

 
             Zastępca Dyrektora 

Ds. Pielęgniarstwa i Administracji 

mgr Helena Brzozowska  



 
 

 
  
 

Zał. nr 1 

KALKULACJA CENOWA  DO OFERTY PRZETARGOWEJ 

Pakiet nr 2 

         

 Lp. 

 

Przedmiot zamówienia 

 j. m. ilość 

Cena 
jedn. 

netto(zł) 

Cena netto 
za całość 

asortymentu 
 

VAT    
% 
i  

kwota 

Cena brutto 
za całość 
asortymentu 

Nazwa handlowa, 
producent, 

Nr katalogu, 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Serweta operacyjna jałowa, z tasiemką i 
kontrastem rtg. 45cm x 45cm, gazowa 4 
warstwy, 20 nitek, przeszyta "na krzyż" - 
produkt finalny po praniu wstępnym. szt. 23 000    

 

 

2 

Taśma samoprzylepna włókninowa, 
sterylna,10cm x 50cm (100x1szt.) op. 5 

  
 

   

3 

Wata celulozowa w płatach,bielona, o 
wysokim stopniu bieli, pakowana w folię 
37cm x 57cm (Pehazell) kg 810 

  
 

   

4 

Gaza opatrunkowa, kopertowana,100% 
bawełny, jałowa,sterylizowana w parze 
wodnej; 1m2, 17 nitek szt. 8 000 

  
 

   

5 

Gaza opatrunkowa, kopertowana,100% 
bawełny, niejałowa, 1m2  17 nitek szt. 3 400 

 
 
 

 
 

   

6 

Wata opatrunkowa, bawełniano - 
wiskozowa po 500g szt. 30 

     

7 

Kompresy z waty celulozowej w rolce, 
niejałowe  4cm x 5cm, o brzegach 
sztancowanych (1x 500szt) op. 560 

  
 

   

8 

Pusty zamykany dozownik do kompresów z 
waty celulozowej w rolce. op. 5 

     

9 

Płatek z włókniny (wiskoza, poliester) 
nasączony  0,4ml  70% alkoholu 
izopropylowego, w rozmiarze 60mm x 
30mm (jednokrotnie złożony 30mm x 
30mm), do oczyszczania skóry przed 
wykonaniem zastrzyku podskórnego,w 
opakowaniach jałowych po 100 szt. op. 4 

  
 

   

10 

Opaska dziana wiskozowa, podtrzymująca 
4m x 10cm szt. 1 500 

  
 

   

11 

Opaska dziana wiskozowa, podtrzymująca 
4m x 15cm szt. 450 

  
 

   



 

  

12 

Przylepiec hipoalergiczny z włókniny do 
wygodnego mocowania całej powierzchni 
opatrunku; 10 cm x 10 m  rolka 4 

  
 

   

13 

Opaska elastyczna tkana z dwoma 
zapinkami 4m x 15cm  szt. 840 

  
 

   

14 

Przylepny opatrunek na rany jałowy o 
wymiarach 35cm x 10cm, klej kauczukowy. szt. 1000 

  
 

   

15 

Przylepny opatrunek na rany jałowy o 
wymiarach 25cm x 10cm, klej kauczukowy szt. 4 000 

  
 

   

16 

Przylepny opatrunek na rany jałowy o 
wymiarach 20cm x 10cm, klej kauczukowy szt. 4 250 

  
 

   

17 

Przylepny opatrunek na rany jałowy o 
wymiarach 15cm x 8cm, klej kauczukowy. szt. 5 250 

  
 

   

18 

Przylepny opatrunek na rany jałowy o 
wymiarach 10cm x 8cm, klej kauczukowy. szt. 10 000 

     

19 

Przylepny opatrunek na rany jałowy o 
wymiarach 7,2cm x 5cm, klej kauczukowy szt. 8 000 

     

20 

Rękaw opatrunkowy siatkowy o dużej 
elastyczności do podtrzymywania 
opatrunków wszelkiego rodzaju, na głowę i 
tułów dziecka, rolka 25m  szt. 5 

  
 

   

21 

Rękaw opatrunkowy siatkowy o dużej 
elastyczności do podtrzymywania 
opatrunków wszelkiego rodzaju, na tułów, 
rolka 25m  szt. 5 

  
 

   

22 

Antybakteryjny jałowy opatrunek siatkowy z 
neutralną maścią z triglicerydów zawierający 
srebro metaliczne o wymiarach 10cm x 
10cm x 10szt. op. 30 

     

23 

Przylepny opatrunek do mocowania kaniul 
jałowy 8cm x 6cm  I.V. klej kauczukowy szt. 15 000 

     

24 

Samoprzylepny opatrunek z folii 
poliuretanowej z wcięciem, dodatkowo 
wzmocniony włókniną, jałowy, 
transparentny, o wymiarach 7cm x 9cm, do 
zabezpieczenia miejsca wkłucia poprzez 
stabilne mocowanie kaniul. szt. 500 

  
 

   

25 

Hypoalergiczny przezroczysty plaster z 
opatrunkiem wykonany z błony 
półprzepuszczalnej,wodoodporny, 
przeznaczony do opatrywania niewielkich 
ran u osób o wrażliwej skórze. Zestaw w op. 15 

  
 

   



 

  

trzech rozmiarach: 25mm x 72mm(8szt.); 
30mm x 40mm(6szt.); 40mm x 60mm 
(6szt.) razem 20szt.  

26 

Plaster 
opatrunkowy,hipoalergiczny,niejałowy,do 
opatrywania skóry po nakłuciach, a także w 
przypadku drobnych zranień zwłaszcza u 
pacjentów o wrażliwej skórze, w rozmiarze 
4cm x 1,6cm x 250szt.  op. 4 

  
 

   

27 

Przylepiec hipoalergiczny z tkaniny 
wiskozowej w kolorze białym, 5cm x 5m, 
pakowany pojedynczo, klej kauczukowy. szt. 50 

  
 

   

28 

Przylepiec hipoalerg. z białej włókniny 
2,5cm x 5m, pakowany pojedynczo, klej 
kauczukowy szt. 400 

     

29 

Przylepiec hipoalerg. z białego sztucznego 
jedwabiu 2,5cm x 5m, pakowany 
pojedynczo, klej kauczukowy szt. 2 300 

     

30 

Przylepiec hipoalerg. z białego sztucznego 
jedwabiu 5cm x 5m, pakowany pojedynczo, 
klej kauczukowy. szt. 350 

     

31 

Przylepiec z włókniny do łączenia brzegów 
ran, zastępujący nici chirurgiczne o 
rozmiarze 6mm x 38mm (1x6szt) x 50szt. op. 25 

     

32 

Pieluchomajtki dla dorosłych wykonane z 
włókniny "oddychającej",o chłonności 
minimum 1850ml, rozmiar M-edium x 30szt. op. 60 

     

33 

Pieluchomajtki dla dorosłych wykonane z 
włókniny "oddychającej",o chłonności 
minimum 2150ml, rozmiar L-arge x 30szt. op. 95 

     

34 

Osłona zabezpieczająca kable video i optykę 
endoskopową, 13cm x 250cm, bez 
pierścienia w środku,zwężająca się 
końcówka. szt. 770 

     

35 

Serweta z chłonnej włókniny, laminowana, 
dwuwarstwowa, nieprzylepna, jałowa, 37cm 
x 45cm, produkt pełnobarierowy. szt. 8 000 

     

36 

Prześcieradło ochronne, nieprzemakalne, 
jednorazowego użytku o wymiarach: 80cm 
x 210cm szt. 1700 

     

37 

Serweta z chłonnej włókniny, laminowana, 
dwuwarstwowa, samoprzylepna, jałowa szt. 1200 

     



 

  

150cm x 240cm, produkt pełnobarierowy. 

38 

Serweta na stolik Mayo o rozmiarze 80cm x 
145cm,składana teleskopowo.  szt. 500 

     

39 

Serweta na stół narzędziwy, z chłonnej 
włókniny, laminowana, 
samoprzylepna,(dopuszcza się postać 
nieprzylepną), jałowa 100cm x150cm, 
produkt pełnobarierowy. szt. 840 

     

40 

Serweta z chłonnej włókniny,laminowana, 
dwuwarstwowa, nieprzylepna, jałowa  75cm 
x 90cm, produkt pełnobarierowy. szt. 2800 

     

41 

Serweta z chłonnej włókniny, laminowana, 
dwuwarstwowa, samoprzylepna,  jałowa  
75cm x 90cm,produkt pełnobarierowy. szt. 2000 

     

42 

Serweta z chłonnej włókniny, laminowana, 
dwuwarstwowa, samoprzylepna, jałowa o 
rozm.50cm x 60cm z otworem o śr.7cm, nie 
dzielona, produkt pełnobarierowy.  szt.  300 

     

43 

Serweta z chłonnej włókniny, laminowana, 
dwuwarstwowa, samoprzylepna, jałowa o 
rozm.45cm x 75cm z otworem (możliwość 
dostosowania średnicy otworu - 
dzielona),produkt pełnobarierowy. szt. 600 

     

44 

Serweta z chłonnej włókniny, laminowana, 
dwuwarstwowa, samoprzylepna, jałowa o 
rozm. 120cm x 150cm z otworem o średnicy 
7cm, nie dzielona, produkt pełnobarierowy. szt. 48 

     

45 

Zestaw  operacyjny  podstawowy  mini,  
wykonany  z chłonnej włókniny   
dwuwarstwowej,  nieprzemakalny, o  
składzie :  1 serweta  do  nakrycia  stołu 
instrumentariuszki  140 x 190cm, 4 
samoprzylepne serwety 75x90cm, 1 taśma 
samoprzylepne 10x50cm, 2 ręczniki 
celulozowe min.  30x33cm. Zestaw 
pakowany dodatkowo w papier krepowy. op. 200 

     

RAZEM 
 
  

 
  

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

                                                                                            ( podpis  wykonawcy) 



 

  

Pakiet nr 5 

 

         

 Lp. 

 

Przedmiot zamówienia 

 j. m. ilość 

Cena 
jedn. 

netto(zł) 

Cena netto 
za całość 

asortymentu 
 

VAT    
% 
i  

kwota 

Cena brutto 
za całość 
asortymentu 

Nazwa handlowa, 
producent, 

Nr katalogu, 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  

Maska chirurgiczna niesterylna z włókniny 
trójwarstwowej,wiązana na troki,zielona,dla 
użytkowników o szczególnie wrażliwej 
skórze. szt. 9 000 

     

2.  

Maska chirurgiczna niesterylna z włókniny 
trójwarstwowej z gumkami na uszy. szt. 9 000 

     

3.  

Maska chirurgiczna odporna na 
przesiąkanie,czterowarstwowa z osłoną na 
oczy. szt. 50 

     

4.  

Czepek chirurgiczny z włókniny wiskozowej, 
niesterylny, w kształcie  furażerki,wiązany z 
tyłu na troki, część przednia wydłużona z 
możliwością wywinięcia. szt. 3 000 

     

5.  

Czepek chirurgiczny z włókniny wiskozowej, 
niesterylny, typu furażerka, część przednia 
wydłużona z możliwością wywinięcia, w 
części tylnej ściągacz. szt 1 200 

     

6.  

Czepek chirurgiczny niesterylny,uniwersalny 
z włókniny w kształcie beretu, zielony. szt. 4 000 

     

7.  

Czepek chirurgiczny niesterylny z włókniny 
wiskozowej, w formie pirackiej bandany 
wiązany na karku. szt. 2 000 

     

RAZEM 
 
  

 
  

 
 
 

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

                                                                                            ( podpis  wykonawcy) 



 

 
 

Zał. nr 2 
                                             

FORMULARZ      OFERTY 
_______________________________________________________ 

ZAMAWIAJĄCY – Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  
im. dr  O. Sokołowskiego  
ul. Gładkie 1 
34-500 Zakopane 
NIP: 736-14-54-134 

 
WYKONAWCA: 

lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów), NIP, REGON Adres(y) Wykonawcy(ów) 
nr. tel. /faks/mail 

  
 
 
 

 

*  
 
 
 

 

* dodać dodatkowe wiersze, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w 
zależności od liczby Wykonawców tworzących Konsorcjum zgodnie z pkt 11 siwz. Podwykonawca 
nie jest uważany za Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Jeśli niniejsza Oferta 
składana jest przez indywidualnego Wykonawcę, to nazwa Wykonawcy winna być wpisana 
w poz. 1 (a wszystkie inne wiersze mogą zostać usunięte). 

 
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na sukcesywną 
dostawę materiałów medycznych do Apteki Szpitalnej Szpitala Chorób Płuc 
w Zakopanem, składamy poniższą ofertę: 
 
PAKIET NR 1* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 

PAKIET NR 2* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
PAKIET NR 3* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
PAKIET NR 4* 



 

 
 

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
PAKIET NR 5* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
Cena ta została obliczona na podstawie kalkulacji stanowiącej załącznik nr 1 do 
specyfikacji. 
 
Oświadczam(y), iż wybór niniejszej oferty  będzie / nie będzie *  prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  
o podatku od towarów i usług.  
(dalej wypełnić należy jedynie w przypadku wskazania opcji „będzie”, czyli w przypadku, gdy 
Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w zastępstwie 
Wykonawcy podatek ten miałby uiszczać Zamawiający) 

 

W związku z faktem, iż wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług, wskazuję:  

nazwę (rodzaj) towaru/usługi: ………………………………………………………………….. (wpisać właściwe 
– informacja stanowiąca podstawę ustalenia stawki podatku w ramach obowiązku podatkowego 
Zamawiającego) 

wartość towaru/usługi bez kwoty podatku: ……………………………… 
(wpisać stosowną kwotę, przy czym wartość ta winna być spójna z kwotą stanowiącą cenę ofertową) 

 
Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia będę(my) dostarczać sukcesywnie 
w terminie: 
 
PAKIET NR 1*: 12 miesięcy od daty podpisania umowy 
PAKIET NR 2-5*: od 14.08.2018-13.08.2019 r. 

Oświadczam(y), że gwarantuję(my) odpowiednio długi okres ważności 
dostarczanych produktów (min. 1 rok), liczony od dnia dostawy . 

Oświadczam(y), że akceptuję(my) 21 dniowy termin płatności faktury 
zatwierdzonej przez zamawiającego. 

Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ych) ofertą, co najmniej 
30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert. 
 
Oświadczam(y), że zdobyłem(śmy) konieczne informacje do przygotowania 
oferty i uwzględniłem/liśmy je w kalkulacji oferty oraz, że zapoznałem(śmy) się 
z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
wyjaśnieniami i modyfikacjami siwz przekazanymi przez Zamawiającego  
i uznaję(my) się za związanych uwzględnionymi w niej zapisami. 
 
Oświadczam(y),że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców. 

Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om): 



 

 
 

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

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

(nazwa/firma podwykonawcy/ów) 

 następujący zakres rzeczowy*:  

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

………………………………………………………………..………………………………………………. 
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona 
podwykonawcy:……………………………………………………. 
 
Wykonawca jest1 (UWAGA! Niewłaściwe skreślić*) 

− Mikroprzedsiębiorstwem*) 
− Małym przedsiębiorstwem*) 
− Średnim przedsiębiorstwem*) 

 
Oświadczam(y), że akceptuję(my) projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do 
niniejszej  specyfikacji i że w razie wygrania przetargu zobowiązuje(my) się do 
zawarcia umowy zgodnej  z przedstawionym wzorem. 
 
Oferta składa się z …………………..... stron kolejno ponumerowanych od 
nr ................. do nr ............................. 
 
Na podstawie art. 8 ust 3 ustawy PZP wskazane poniżej informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, 
w szczególności innym uczestnikom postępowania. 
 
Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie (wyrażone 

cyfrą) 

Od do 

 
 

   

  
 

   

 
 

   

Wykaz dowodów ( m.in. dokumentów) wskazujących, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz opis działań (środków) podjętych 
w celu zachowania poufności informacji: 
1.  ……………………………………………………………………………………………………………. 
2.  ……………………………………………………………………………………………………………. 
3.  ……………………………………………………………………………………………………………. 
4.  ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 
 
Imię i nazwisko  

                                                           
1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami  
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 



 

 
 

 

Adres  

 

Nr telefonu  

 

Nr faksu  
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Data: ..................................                            ....................................................... 

                                                                           ( podpis i pieczęć imienna lub  czytelny  
                                                                podpis upoważnionego przedstawiciela  wykonawcy) 
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