
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                                                        A.ZP-271-12/20                                                    

 

                     Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej                                                     
 

1

SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC „ODRODZENIE”  
im. Klary Jelskiej 

UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE 
tel. (018) 20 150 45,       fax. (018) 20 146 32 

 e-mail: administracja@szpitalodrodzenie.pl  www.szpitalodrodzenie.pl 
 
                   NIP: 736-14-54-134                                  REGON 0295171 

 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY  
 
 
 

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby  
Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem 

 
znak postępowania: A.ZP-271-21/20 

 
 

 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz.1843), zwanej dalej ustawą PZP 

 
 
 
   
 



 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                                            A.ZP-271-21/20                                                           

 

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc Odrodzenie” im. Klary Jelskiej 2

SPIS TREŚCI 

SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC „ODRODZENIE” ..................................... 1 

1) INFORMACJE OGÓLNE ........................................................................................ 4 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. ........................................................ 4 

2)  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. .................................................................. 4 

3)  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ................................................................. 4 

5) INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 7 
USTAWY PZP. ............................................................................................................ 5 

6) INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH. .............................................. 5 

7) WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. ....................................... 5 

8) WADIUM PRZETARGOWE ................................................................................... 5 

9) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. ............................... 5 

10)  OFERTA SKŁADANA PRZEZ WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO WYKONAWCĘ. ......... 6 

11)   WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY. ........................................................................................................... 7 

12) SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ           
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. ......................................... 11 

13) WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA. ......................................................................................................... 13 

14)  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. ..................................................................... 13 

15)  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. ............................................. 13 

16)  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT. .................................................... 14 

17) TERMIN OTWARCIA OFERT: .......................................................................... 15 

18) OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  OFERTY. ............................................ 15 



 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                                            A.ZP-271-21/20                                                           

 

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc Odrodzenie” im. Klary Jelskiej 3

19) OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ 
SPOSOBU OCENY OFERT. ...................................................................................... 16 

20) WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ..................... 20 

21) INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO          WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA   UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO .............................................................................. 20 

22) ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY . ......................... 20 

23) INFORMACJA O KORZYSTANIU Z PODWYKONAWCÓW. .......................... 20 

24) OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Z ART. 13 RODO ......................................... 20 

25) POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. ..... 21 

KALKULACJA CENOWA  DO OFERTY PRZETARGOWEJ ..................................... 23 

FORMULARZ      OFERTY ........................................................................................ 52 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI   DO  TEJ SAMEJ GRUPY 
KAPITAŁOWEJ ......................................................................................................... 57 

PROJEKT UMOWY ................................................................................................... 58 
 



 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                                            A.ZP-271-21/20                                                           

 

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc Odrodzenie” im. Klary Jelskiej 4

1) Informacje ogólne 
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej 
ul. Gładkie 1 
34-500 Zakopane 

     tel.: 18/20 150 45 
     fax: 18/20 146 32 
     e-mail: administracja@szpitalodrodzenie.pl 
 
2. Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o: 
„Platformie zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację 
procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej 
służące w szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń w tym jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia, zwane dalej „Platformą” lub „Systemem”. 
 
2)  Tryb udzielenia zamówienia.  
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy 
ustawy PZP, w szczególności przepisy art. 39-46 oraz aktów wykonawczych wydanych na 
jej podstawie. 
 
3)  Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego 
jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” 
im.Klary Jelskiej w Zakopanem. Przedmiot zamówienia szczegółowo określony jest w zał. 
nr 1 (tj. kalkulacji cenowej oferty) do niniejszej specyfikacji. 
2. Przedmiot dostawy ma spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 
2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020r poz. 186), w szczególności ma być 
oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem 
jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny 
właściwej jednostki notyfikowanej 
3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.  
4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę 
produkcji  i datę ważności, jeżeli dotyczy.  
5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych 
produktów ( min. 1 rok), liczony od dnia dostawy. 
6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do siwz) 
przewidywane ilości dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny zakres 
dostaw zlecony do wykonania w ciągu roku uzależniony będzie od potrzeb 
Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) oraz posiadanych 
środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości określonych w opisie przedmiotu 
zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 20% 
w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w danym pakiecie. 
7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych 
pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna 
wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy 
w danym pakiecie. 
8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku 
towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. 
posiadające cechy, parametry, zastosowanie, trwałość, wytrzymałość nie gorsze niż 
opisane w przedmiocie zamówienia. Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje 
odpowiednik, to musi wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
próbkę oraz dokumenty potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych 
odpowiedników np. specyfikację jakościową, świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub 
inny równoważny dokument, z którego w sposób nie budzący wątpliwości musi wynikać, 

iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych 

Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.  
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Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3- Materiały 
medyczne; 33.14.16.00-6- Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny 
i zestawy, 33.14.12.30-1- Rozszerzadła; 33.14.13.21-6- Igły do znieczulania; 
33.17.13.00-2- Zestawy do znieczuleń miejscowych; 33.14.12.20-8- Kaniula; 
33.14.16.20-2 – zestawy medyczne, 33.16.90.00-2 Przyrządy chirurgiczne; 33.14.13.10-
6- Strzykawki; 33.14.13.20-9- Igły medyczne; 33.14.13.23-0- igły do biopsji; 
33.15.70.00-5- Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej 33.14.16.40-8- Dreny; 
33.14.11.10-4-  Opatrunki, 33.14.10.00-0- Jednorazowe, niechemiczne artykuły 
medyczne i hematologiczne, 33.17.10.00 …- Przyrządy do anestezji i resuscytacji; 

 
4)  Informacja o ofertach częściowych. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, ilość części: 13 
 
5) Informacja o zamówieniach o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy 
PZP. 
Zamawiający nie przewiduje ww. zamówień. 
 
6) Informacja o ofertach wariantowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
7) Wymagany termin wykonania zamówienia.  
Pakiet: 1-13 - 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 
 
8) WADIUM PRZETARGOWE 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie żąda wadium, w związku z art. 15 va 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 ze zm.: Dz. U. z 2020 
r. poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875, poz. 1086 i poz. 1106). 
 
9) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków. 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1.1. nie podlegają wykluczeniu  
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 
1.2.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów; 
 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
 
1.2.2 Sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

 
1.2.3 Zdolności technicznej i zawodowej: 
 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

 
2.  Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w pkt 9.1.2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
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zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  
4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 
11.3.2 siwz. 
5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 3 
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:  
5.1  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;  
5.2 zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub 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 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP;  
5.3 w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;  
5.4 z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów 
przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  
 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia;  
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  
 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
6. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:  
6.1  którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w pkt 1.2 , 
6.2 którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 
pkt 13-23 ustawy PZP 
6.3  wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy. 
6.  Zamawiający działając w oparciu o przepis art. 24 aa ustawy PZP najpierw dokona 
oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
10)  Oferta składana przez więcej niż jednego wykonawcę. 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 
w postępowaniu  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument 
pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców. 
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 

3. Wykonawcy, składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy. 

4. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z 
wykonawców oddzielnie musi udokumentować brak podstaw do wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust.1 pkt 13-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP 

5. W zakresie warunków określonych w pkt 9) ppkt.1.2 siwz, wykonawcy wspólnie  
( co najmniej jeden z nich) mają udowodnić, iż spełniają te warunki. 

6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich  
wykonawców występujących wspólnie, 

7. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą  
występującym jako pełnomocnik  pozostałych . 
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11)   Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy. 
1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 

9.1 siwz oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć 
wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:  

1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego 
Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej JEDZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz 
podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć 
formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o 
których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  

    Uwagi dotyczące sposobu wypełnienia JEDZ:  
a) Oświadczenie ma być zgodne ze wzorem standardowego formularza określonego w 

rozporządzeniu wykonawczym 2016/7 Komisji Europejskiej z dnia 05.01.2016 r. 
ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia, wydanym na mocy art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 
3 dyrektywy 2014/25/UE. Komisja Europejska stopniowo zamyka udostępniony 
elektroniczny serwis ESPD/JEDZ. W związku z tym Urząd Zamówień Publicznych 
przygotował za pośrednictwem swojej strony internetowej nieodpłatne narzędzie 
wspierające zamawiających i wykonawców w stosowaniu standardowego formularza 
JEDZ w wersji elektronicznej. Narzędzie zbudowane jest z komponentów oferowanych 
przez Komisję Europejską i tym samym posiada podobne funkcjonalności. 
Zamawiający i Wykonawcy mogą utworzyć nowy formularz JEDZ, ponownie 
wykorzystać formularz wygenerowany w udostępnianym narzędziu lub serwisie 
Komisji Europejskiej oraz przeglądać elektroniczną wersję JEDZ przekazaną wraz z 
ofertą albo wnioskiem.  

b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z 
narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które 
umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Link do 
narzędzia utworzonego przez UZP : espd.uzp.gov.pl 

c) Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest 
niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną.  

d) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego 
JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, 
będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, 
spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.  

e) Wykonawca wypełnia w zakresie żądanym przez Zamawiającego następujące Części i 
sekcje JEDZ:  

− Część II sekcje A - D: (W sekcji A – Informacje na temat Wykonawcy, Informacje 
ogólne, w pytaniu czy Wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu 
zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie np. w ramach 
krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania, polscy Wykonawcy w tej podsekcji 
zaznaczają opcję „Nie dotyczy” i pozostawiają dalszą część podsekcji niewypełnioną. 
Jeżeli Wykonawca (zagraniczny) jest wpisany w takim wykazie zaznacza odpowiedź 
„Tak” i wypełnia dalszą część formularza w rubryce poniżej. Zaznaczenie „Nie” 
wypełnia Wykonawca, który do takiego wykazu nie został wpisany, nie wypełniając 
dalszej części formularza w rubryce poniżej. W sekcji B – Informacje na temat 
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający nie wymaga podania daty i miejsca 
urodzenia osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy na potrzeby 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia). − Część III sekcje A-D, − Część 
IV sekcje α (Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania tylko sekcji α w Części IV 
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i nie wypełniać sekcji A i C; Zamawiający dokona właściwej weryfikacji spełniania 
określonych w SIWZ warunków udziału w postępowaniu na dalszym etapie 
postępowania, w oparciu o stosowne dokumenty składane na wezwanie 
Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona), − 
Część VI.  

1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców w 
rozumieniu art. 23 ustawy PZP, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie 
oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny 
mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o 
których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy PZP.  

1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite 
dokumenty (odrębny formularz JEDZ) dotyczące tych podmiotów (takie formularze 
powinny być podpisane przez te podmioty).  

1.4. W przypadku wskazania w ofercie oraz JEDZ podwykonawców, którzy swoimi 
zdolnościami lub sytuacją, nie wspierają Wykonawcy w celu wykazania spełniania 
warunków, Zamawiający nie wymaga złożenia odrębnego JEDZ dla tych 
podwykonawców (należy jedynie wypełnić JEDZ w części II sekcję D; Zamawiający nie 
żąda także złożenia dokumentów wskazanych w pkt 11.3.2. siwz wobec 
podwykonawców wskazanych w części II sekcji D JEDZ) Zamawiający informuje, że na 
stronie Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się Instrukcja wypełniania JEDZ  

1.5. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.5 lit a) lit. d) siwz – jeżeli 
wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.Zobowiązanie należy 
złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną;  

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej i na 
Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, jest zobowiązany do 
przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do siwz – powyższy 
dokument należy przesłać za pośrednictwem platformy, poprzez zakładkę 
„Korespondencja”. 

3. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed 
udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych 
na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:  

3.1 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego: 
a) oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających 

przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terytorium RP  oraz, że na każde 
żądanie zamawiającego przedstawi poświadczone kserokopie tych dokumentów; 

b) katalogi/prospekty odnoszące się do numerów katalogowych oferowanego 
przedmiotu zamówienia (tylko strony katalogu z wyraźnie zaznaczonym 
produktem, który jest oferowany) potwierdzające odpowiednio stawiane 
wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia tj. załączniku nr 1 do siwz 
- kalkulacja cenowa do oferty kol.2, których autentyczność musi zostać 
poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;; 

c)  próbkę oferowanych produktów - dotyczy  
Pakiet 2 - poz. 1 (1 sztuka) 
Pakiet 3 – poz. 1 (1 sztuka) 
Pakiet 4 – poz. 1 (1 sztuka) 
Pakiet 6 – poz. 1 (1 sztuka) 
Pakiet 7 – poz. 7-23 (1 sztuka) 
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Pakiet 8 -  poz. 2,3,5 (1 sztuka) 
Pakiet 9 - poz. 2,3 (1 sztuka) 
Pakiet 10 – poz. 1 (1 zestaw) 
Pakiet 11 - poz. 1 (1 sztuka) 

3.2 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 
postępowaniu: 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;  

b) 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 innego dokumentu 
potwierdzającego, 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;  

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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;  

d) odpisu 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;  

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania 
takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności;  

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;  

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).  

3.3. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia 
wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca 
powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca 
polega na zasobach podmiotu trzeciego; 

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 

4.1 w pkt 3.2 a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy 
lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;  

4.2 w pkt 3.2 b)-d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że  

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
5. Dokumenty, o którym mowa w pkt 4.1 i 4.2 lit. b) powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym 
mowa w pkt 4.2 lit.a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem tego terminu.  

6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 
4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, 
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 5 stosuje 
się.  

7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 
dotyczy dokument wskazany w pkt 3.2 a), składa dokument, o którym mowa w pkt 
4.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w 
którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miała dotyczyć, nie wydaje 
się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej 
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt 5 zdanie pierwsze stosuje się. 

8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 1.1, 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 lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień 
oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania.  

9. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

10. W przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP lub kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

11. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu 
elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej 
za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 
odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 
wykonawca , wykonawcy współnie ubiegający się o udzielenie zmaówienia publicznego 
albo podwykonawca, w zkaresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich 
dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

12. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 
tłumaczeniami na język polski.  

13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące 
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tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W sytuacji posiadania dokumentów i 
oświadczeń przez Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest do wskazania 
Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub 
oświadczenia się znajdują. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu 
pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.  

14. Inne dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
14.1. pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) w postaci elektronicznej, jeżeli oferta będzie 
podpisana przez pełnomocnika, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez osobę/osoby upoważnione do repreznetacji wskazane we właściwym rejestrze. 
Dopuszczalne jest złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej 
elektronicznym podpisem przez notariusza; 
14.2. wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ (wykonawca 
może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść musi być zgodna z treścią  
formularza załączonego do specyfikacji) wraz z kalkulacją cenową do oferty, 
stanowiącą zał. nr 1 do siwz. Uwaga w kalkulacji cenowej do oferty w kolumnie 
nr 9 należy zamieścić opis parametrów  technicznych ocenianych w kryterium 
jakość. 
 
12) Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz           
przekazywania oświadczeń i dokumentów. 
1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami, w szczególności składanie pytań do treści siwz, oświadczeń, 
wniosków (innych niż wskazanych w pkt 16 siwz), zawiadomień oraz przekazywanie 
informacji odbywa się za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: 
https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja” oraz poczty 
elektronicznej na adres e-mail  b.kreft@szpitalodrodzenie.pl 
W korespondecji związanej z niniejszym postepowaniem Zamawiający i Wykonawcy 
posługują się numerem ogłoszenia TED lub numerem referencyjnym (znakiem 
postępowania). 

2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń składane są przez Wykonawcę jako załączniki do poczty elektronicznej na 
wskazany w pkt 1 adres email lub za pośrednictwem platformy. Sposób sporządzenia 
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 
1320 ze zm.) oraz rozporządzeniu 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 r poz. 1126 z późn. zm.)  

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do 
Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść 
dotrze do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu. Za datę wpływu 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail 
Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail 
Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na 
Platformie. 

4. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  
w zakresie przedmiotu zamówienia: 
Pani  mgr Natalia Kowalska -  Referent ds. zaopatrzenia i administracji   
tel.18/20 150 45 wew. 169 fax.: 18/20 146 32 
w zakresie formalno-prawnym: 
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Pani Barbara Kreft- Specjalista ds. zamówień publicznych i administracji- tel: 18/20 
150 45 wew. 172 e-mail  b.kreft@szpitalodrodzenie.pl 
 

5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego winien skorzystać z Platformy Zamawiającego.  

5.1 Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 5.5 niniejszego 
Rozdziału; 

5.1.1 zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na 
subdomenie Szpitala Specjalistycznego Chorob Płuc „Odrodzenie” im. Klary 
Jelskiej; https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl lub 
https://oneplace.marketplanet.pl. 

5.1.2 Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany 
do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o 
możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada 
konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia 
hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, 
klika polecenie „zarejestruj się”.  

5.1.3 Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W 
związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu 
niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci 
elektronicznej.  
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma 
informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas 
należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.  

5.1.4 Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. 
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności 
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz 
informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki 
„Korespondencja”. 

5.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ (zgodnie 
z pkt. 13 SIWZ). Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej 
Przez opcję „zadaj pytanie lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”:  w celu 
zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy 
klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane 
Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z 
wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, 
wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy 
"pytanie wysłane".  

5.3 Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z 
zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą 
rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa 
https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl tel. +48 22 257 22 23 (infolinia 
dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: 
oneplace@marketplanet.pl 

5.4 Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1320 ze zm.) - zwane dalej „Rozporządzeniem" określa 
dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako: 

5.4.1 dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, 
5.4.2 dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie 

wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie 
zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem. 

5.5 Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne 
wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.: 

5.5.1 Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 
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512 kb/s; 
5.5.2 Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, 

procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os 
x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 

5.5.3 Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w 
najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 

5.5.4 Włączona obsługa JavaScript; 
5.5.5 Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 
5.6 Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty 

przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, 
odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, 
mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, 
xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. 

5.7 Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat 
kodowania i czasu odbioru danych tj.: 

5.7.1 Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny 
jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość 
otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po 
upływie terminu otwarcia ofert. 

5.8 Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas 
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego 
odpowiednim źródłem czasu. 

 
13) Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli  wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie 
po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjaśnienie treści SIWZ. 
4. Zamawiający przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym 
doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania. Wyjasnienia na pytania wykonawców przesłane są za pośrednictwem 
Platformy lub pocztą e-mail. 
5. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszcza na stronie internetowej  
www.szpitalodrodzenie.pl i platformie https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl 
   
14)  Termin związania ofertą. 
 
Wykonawca jest związany ofertą licząc 60 dni od daty upływu terminu składania ofert. 
 
15)  Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą jeden lub więcej 
pakietów. 
2. W ofercie wykonawca winien skalkulować cenę obejmującą jeden lub więcej pakietów. 
3.Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną częścią załącznikami musi być sporządzona 
przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji. 
3.1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności 
w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem 
https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl 
Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 
3.2. Do oferty wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz 
wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej specyfikacji. 
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3.3. Zgodnie z treścią art. 10a) ust. 5 ustawy PZP oferta oraz oświadczenie, o którym 
mowa w art. 25a ustawy PZP, w tym jednolity europejski dokument zamówienia 
(JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
3.4 Wszelkie dokumenty i oświadczenia załączone do oferty mają być sporządzone w 
języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być złożone wraz z 
tłumaczeniem na język polski.  
3.5 Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy. Oferta sporządzona w postaci elektronicznej powinna być 
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z 
formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na 
podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione. W przypadku podpisania oferty 
przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty; 
W przypadku składania ofert wspólnych, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty 

odpowiednie pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 10 ppkt 2  siwz. 
3.6 Zaleca się, by każda strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami. Zaleca 
się, by na wstępie oferty znajdował się spis treści. 
4.Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.96 ust. 3 w zw. z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień  publicznych  wszystkie oferty składane w postępowaniu  są jawne od chwili 
ich otwarcia, za wyjątkiem informacji stanowiącej tajemnicę  przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji, jeżeli wykonawca, nie 
później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
4.1. Zgodnie z art.11 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji ( t.j. Dz. U. z 2018 poz. 419) – przez tajemnicę przedsiębiorstwa 
rozumie się: informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 
inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym 
zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 
zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile 
uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy 
zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 
4.2. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 
powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” (zgodnie z pkt 16. 5 i 6 siwz). 
4.3 Brak takiego zastrzeżenia spowoduje, że cała oferta może zostać ogólnie 
udostępniona. 
4.4. Wykonawca nie może zastrzec informacji takich jak:  jego nazwa (firma) oraz adres, 
a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach. 
5.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
 
16)  Termin i miejsce składania ofert. 
 

1. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl 
w zakładce „Oferty” w nieprzekraczalnym terminie do 26.11.2020r. do godz. 10.00 

2. Ofertę należy złożyć w następujący sposób: 
2.1 Wykonawca składa Ofertę poprzez: 
2.1.1 wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w SIWZ), 
2.1.2 dodanie w zakładce „OFERTY" dokumentów (załączników) określonych w niniejszej 

SIWZ - podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby 
umocowane. Czynności określone wyżej realizowane są poprzez wybranie 
polecenia „dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać 
wczytany.  

2.2 Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.  



 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                                            A.ZP-271-21/20                                                           

 

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc Odrodzenie” im. Klary Jelskiej 15 

2.3 Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” – dokument stanowi 
„tajemnice przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” – niestanowiący tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

2.4 Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę".  
2.5 Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta 

złożona poprawie” oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty” 
2.6 O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na 

Platformie. 
2.7 Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił 

niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń". 

3. Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w 
zakładce „OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „wycofaj 
ofertę”. 

4. Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie możliwe. 

5. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie 
określający wolę ich utajnienia. 

6. W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej na Platformie dokumenty 
„stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w osobnym pliku 
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika następuje 
poprzez polecenie „Dodaj". 

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 
zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

 
17) Termin otwarcia ofert: 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2020 r., o godzinie 10.15, w siedzibie 

Zamawiającego, ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane, dział zamówień publicznych (budynek 
obok budynku szpitala). 

2. Otwarcie ofert następuje poprzez Platformę Zamawiającego.  
3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz na 

Platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarcia 
ofert” informacje dotyczące: 

4.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
4.2 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
4.3 ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 
5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.  
5.1 Zamawiający poprawi w ofercie:  
5.1.1. oczywiste omyłki pisarskie,  
5.1.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  
5.1.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
Jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie omyłek, o których mowa w pkt 5.1.3 
jego oferta zostanie odrzucona. 
 
18) Opis sposobu obliczenia ceny  oferty. 
1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć na podstawie kalkulacji 

stanowiącej zał. nr 1 do niniejszej SIWZ dla oferowanego lub oferowanych pakietów, 
gdzie należy uwzględnić wszelkie koszty dostawy, cła, podatki oraz rabaty, opusty itp., 
których wykonawca zamierza udzielić. Oferty, w których nie wypełniono wszystkich 
wierszy (nie pełne) nie będą rozpatrywane - zostaną odrzucone. 
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2. Całkowita cena wyliczona na podstawie kalkulacji stanowiącej zał. nr 1 winna 
odpowiadać cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. 

3. Kalkulując cenę oferty należy podać cenę jednostkową netto każdej pozycji, następnie 
obliczyć wartość netto każdej pozycji mnożąc podaną cenę jednostkową netto przez 
przewidywaną ilość. Wskazać w nagłówku tabeli zastosowaną stawkę podatku (w %) i 
obliczyć wartość podatku VAT, po czym obliczyć wartość brutto każdej pozycji, poprzez 
zsumowanie wartości netto i wartości podatku VAT. 

4. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

 
19) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych 

w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz. 
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

 
2.1. Pakiet nr 8,11 
2.1.1 Cena brutto za całość dostawy - 60%  

           Cn 
C=  ------------- x  100 x 60% 
          Cb 

gdzie: 

C- wartość punktowa w kryterium „cena” 

Cn – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert  

Cb – cena badanej oferty  

2.1.2 Jakość ( funkcjonalność, parametry techniczne) – waga 35% 
Kryterium jakość będzie oceniane zgodnie z przedstawioną poniżej punktacją, na 
podstawie wpisanych przez wykonawcę w kalkulacji cenowej do oferty w kolumnie nr 9 
(zał. nr 1 do oferty) informacji dotyczących punktowanych parametrów technicznych 
oferowanych produktów 
i tak: 
Pakiet 8:     
pozycja 2,3: wkłady posiadające  króciec przyłączeniowy w pokrywie wkładu  

jednorazowego  obrotowego , schodkowany, dopasowujący się do różnych 
średnic drenów - 10 pkt,  

                     inny krócieć (np. gładki, prosty) - 0 pkt.  
pozycja 5:    dren odporny na załamania  posiadający wzmocnienia na całej długości -10 

pkt.,           
                     dren bez wzmocnienia - 0 pkt. , 
Pakiet 11:  
pozycja 1:  Zestaw wyposażony w kraniki trójdrożne: 2 kraniki - 10 pkt, mniej niż 2 – 0 

pkt., 
                   Częstotliwość własna przetwornika: poniżej 200 Hz - 0 pkt. 200 Hz i więcej - 

10 pkt. 
                   Długość linii od przetwornika do pacjenta : poniżej 150 cm- 0 pkt., 
                   150 cm i więcej – 20 pkt.,  
pozycja 2:   Częstotliwość własna przetwornika: poniżej 200 Hz - 0 pkt. 200 Hz i więcej - 

20 pkt. 
                    Długość linii od przetwornika do pacjenta : poniżej 150 cm- 0 pkt., 
                    150 cm i więcej – 10 pkt. 
 

              Jb 

J = -------------------- x 100 x 35 % 

             Jm 

gdzie: 
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J- wartość punktowa kryterium jakość, 

Jb – suma punktów pozycji badanych ofert ; 

Jm– maksymalna ilość punktów  do uzyskania w tym kryterium ( Pakiet nr 8 – 

30 pkt, pakiet nr 11 – 70 pkt). 

2.1.3 Termin dostawy– 5% 
Termin dostawy wynosi max 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Za skrócenie 
terminu dostawy oferta otrzyma wiecej punktów tj. za każdy dzień – 5 pkt.  
I tak:  
5 dni roboczych - 0 pkt, 
4 dni robocze - 5 pkt, 
3 dni robocze - 10 pkt,  
2 dni robocze -15 pkt 
 
Kryterium termin dostawy dla ww. pakietów będzie obliczone wg wzoru: 

               Tb 

T = -------------------- x 100 x 5% 

             Tm 

gdzie: 

T- wartość punktowa w kryterium termin dostawy 

Tb – przyznane punkty wg oferowanego terminu badanej oferty ; 

Tm– maksymalna ilość punktów  do uzyskania w tym kryterium: 15 pkt  

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów 
w skali  100 punktowej  obliczonych wg następującego wzoru: 
 

 
X= C+J+T 

 

gdzie: 

X - ilość punktów badanej oferty; 
C - ilość punktów badanej oferty w kryterium cena ; 
J - ilość punktów badanej oferty w kryterium jakość. 

          T - ilość punktów badanej oferty w kryterium termin. 
 
2.2. Pakiet nr 2,9 
2.2.1 Cena brutto za całość dostawy - 85%  

           Cn 
C=  ------------- x  100 x 85% 
          Cb 

gdzie: 

C- wartość punktowa w kryterium „cena” 

Cn – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert  

Cb – cena badanej oferty  

2.2.2 Jakość ( funkcjonalność, parametry techniczne) – waga 10% 
Kryterium jakość będzie oceniane zgodnie z przedstawioną poniżej punktacją, na 
podstawie wpisanych przez wykonawcę w kalkulacji cenowej do oferty w kolumnie nr 9 
(zał. nr 1 do oferty) informacji dotyczących punktowanych parametrów technicznych 
oferowanych produktów 
i tak: 
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Pakiet 2:     
pozycja 2:   dreny posiadające  port Y do podawania dodatkowych leków - 10 pkt. ,  
                    brak portu Y – 0  pkt.   
Pakiet 9:  
pozycja 3:    rurka  wyprofilowana w kształcie łuku - 10 pkt. , rurka prosta - 0 pkt.  
 
 

              Jb 

J = -------------------- x 100 x 10 % 

             Jm 

gdzie: 

J- wartość punktowa kryterium jakość, 

Jb – suma punktów pozycji badanych ofert ; 

Jm– maksymalna ilość punktów  do uzyskania w tym kryterium ( Pakiet nr 2 – 

10 pkt, pakiet nr 9 –10 pkt). 

2.2.3 Termin dostawy– 5% 
Termin dostawy wynosi max 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Za skrócenie 
terminu dostawy oferta otrzyma wiecej punktów tj. za każdy dzień – 5 pkt.  
I tak:  
5 dni roboczych - 0 pkt, 
4 dni robocze - 5 pkt, 
3 dni robocze - 10 pkt,  
2 dni robocze -15 pkt 
 
Kryterium termin dostawy dla ww. pakietów będzie obliczone wg wzoru: 

               Tb 

T = -------------------- x 100 x 5% 

             Tm 

gdzie: 

T- wartość punktowa w kryterium termin dostawy 

Tb – przyznane punkty wg oferowanego terminu badanej oferty ; 

Tm– maksymalna ilość punktów  do uzyskania w tym kryterium: 15 pkt  

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów 
w skali  100 punktowej  obliczonych wg następującego wzoru: 
 

 
X= C+J+T 

 

gdzie: 

X - ilość punktów badanej oferty; 
C - ilość punktów badanej oferty w kryterium cena ; 
J - ilość punktów badanej oferty w kryterium jakość. 

          T - ilość punktów badanej oferty w kryterium termin. 
 
2.3 Pakiet nr 1,3,4,5,6,7,10,12,13 

 
2.3.1 Cena brutto za całość dostawy– 95%. 
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           Cn 
C=  ------------- x  100 x 95% 
          Cb 

 

gdzie: 

C- wartość punktowa w kryterium „cena” 

Cn – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert  

Cb – cena badanej oferty  

2.3.2 Termin dostawy– 5% 
Termin dostawy wynosi max 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Za skrócenie 
terminu dostawy oferta otrzyma wiecej punktów tj. za każdy dzień – 5 pkt.  
I tak:  
5 dni roboczych -0 pkt, 
4 dni robocze- 5 pkt, 
3 dni robocze- 10 pkt,  
2 dni robocze -15 pkt 
 
Kryterium termin dostawy dla ww. pakietów będzie obliczone wg wzoru: 

 

               Tb 

T = -------------------- x 100 x 5% 

             Tm 

gdzie: 

T- wartość punktowa w kryterium termin dostawy 

Tb – przyznane punkty wg oferowanego terminu badanej oferty ; 

Tm– maksymalna ilość punktów  do uzyskania w tym kryterium: 15 pkt  

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów 
w skali  100 punktowej  obliczonych wg następującego wzoru: 

X= C+ T 
gdzie: 

X - ilość punktów badanej oferty; 
C - ilość punktów badanej oferty w kryterium cena ; 
T - ilość punktów badanej oferty w kryterium termin. 
 

4. Brak w ofercie wymaganych informacji dotyczących punktowanych parametrów 
technicznych oferowanych produktów, spowoduje nie przyznanie punktów w kryterium 
jakość. 
5.  Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
6.  Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie przewiduje zastosowania 

aukcji elektronicznej. 
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w 
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
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20) Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego   
 
Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych we wzorze umowy załącznik  nr 4 do niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
21) Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po          
wyborze oferty w celu zawarcia   umowy w sprawie zamówienia  publicznego 
 
1. Zawarcie umowy  z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą 
nastąpi  w terminie podanym w zawiadomieniu  o wyborze oferty najkorzystniejszej, 
określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. 
 
22) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy . 
 
Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 
 
23) Informacja o korzystaniu z podwykonawców.  
 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom i podania firm podwykonawców (o ile są 
znani). 

3. W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie powierzy podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie 
powierzy podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia. 

 
24) Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO 
 
Na podstawie artykułu 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 lit. c  Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego I Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych tj. RODO), informujemy, że 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny 
Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem z siedzibą: 34 – 500 
Zakopane, ul. Gładkie 1, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000007565, wpisany przez Wojewodę Małopolskiego do Rejestru Podmiotów 
Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000006064, posiadający 
numer NIP 736-14-54-134, REGON 000295171, tel. 18 20 016 26, fax.18 20 146 32, 
e-mail: administracja@szpitalodrodzenie.pl, www.szpitalodrodzenie.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@szpitalodrodzenie.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 
jednorazowego sprzętu medycznego, znak referencyjny A.ZP.271-21/20 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
a.  osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania 

w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych. 

b. dla postępowań przetargowych prowadzonych w ramach Platformy eZamawiający 
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie spółka Otwarty Rynek 
Elektroniczny S.A. z siedzibą: 02 - 672 Warszawa, ul. Domaniewska 49, wpisana 
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041441, posiadająca numer 
NIP 526 - 25 - 35 - 153, numer REGON 017282436, właściciel Platformy 
Zakupowej, na której Administrator danych osobowych prowadzi postępowania  
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o udzielenie zamówienia publicznego, działającej pod adresem: 
https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy 
Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach 
trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji 
międzynarodowych. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje 
Pani/Panu prawo do: 

 żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprawdzenia, sprostowania1,  zgodnie z art. 15, 16 RODO, 

 ograniczenia ich przetwarzania2, zgodnie z art. 18 ust. 2 RODO, 
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 
 prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d 

lub e RODO, 
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

10. Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na 
wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe  osób trzecich w celu przekazania ich 
zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
W przypadku pozyskania przez wykonawcę danych osobowych od osób trzecich dla 
niniejszego postępowania, wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie 
o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 
art. 14 RODO wobec osób fizycznych zgodnie z treścią, wskazaną w formularzu 
oferty. 

11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w oparciu o Pani/Pana dane 
osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym nie będzie dokonywać profilowania, 
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

12. Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić 
wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych 
przed ich przypadkowym, czy umyślnym, zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 
obowiązującymi przepisami. 

 
25) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

 
1Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo 
zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania , w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego.  
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1. Środki ochrony prawnej przysługują 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.  
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postepowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  
2.1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przytoczenie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania.  
2.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w 
postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
2.3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu.Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływemterminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.  
2.4 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie.  
2.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w pkt 2.3. zdanie drugie, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób.  
2.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia 
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.  
2.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 2.5 i 2.6 wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia.  
3. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI 
ustawy PZP. 
 
Załączniki: 
nr 1  - opis przedmiotu zamówienia- kalkulacja cenowa do oferty; 
nr 2 - wzór formularza oferty; 
nr 3– informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej; 
nr 4- wzór umowy; 
 
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami        
                                                        
 

          zatwierdzam: 21.10.2020 Dyrektor 
                      Prof. dr hab. med. Marcin Zieliński  

                                                                             (data i podpis) 
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Zał. nr 1 do siwz 
KALKULACJA CENOWA  DO OFERTY PRZETARGOWEJ 

                               
Pakiet nr 1 
 
         
 Lp. 

 
Przedmiot zamówienia 
 

j. m. ilość Cena 
jedn. 

netto(zł) 

Cena netto 
za całość 

asortymentu 
 

VAT 
% 
 

stawka 
i kwota 

Cena brutto 
za całość 
asortymentu 

Nazwa producenta, 
nr katalogu  
 

PODAĆ/OPISAĆ 

1 

Jednorazowy zestaw laparoskopowy 
składający się z 2 elementów:                                            

*Jednorazowy trokar 12 mm, długości 
150 mm z karbowaną przeźroczystą 
kaniulą i kierunkowym metalowym 
ostrzem ostrzonym dwustronnie w 

kształcie litery „V”. Ostrze w 
bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem 

położenia ostrza. Trójstopniowy zawór 
do insuflatora umożliwiający wykonanie 
desuflacji bez odłączania wężyka CO2 

z opisanym położeniem zaworu 
insuflacja/stop/desuflacja na zaworze. 

Trokar musi posiadać wbudowaną 
uszczelkę  5-12 mm -  1 szt.                                            

*Jednorazowa przeźroczysta kaniula 
12 mm, długości 150 mm karbowana z 
trójstopniowym zaworem insuflacyjnym 

i wbudowaną uszczelką 5-12 mm 
kompatyblina z  trokarem 12mm  - 1 szt                           

Poszczególne elementy zestawu 
zapakowane sterylnie każde ososbno, 

w tekturowe pudełko z numerem 
katalogowym, numerem LOT oraz datą 

ważności.  
 

zestaw 30 

   

 

 

2 
Jednorazowy zestaw laparoskopowy 

składający się z 2 elementów:           
*Jednorazowy trokar 11mm, długości 

zestaw 30 
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100 mm, z karbowaną przeźroczystą 
kaniulą i kierunkowym metalowym 
ostrzem ostrzonym dwustronnie w 

kształcie litery „V”. Ostrze w 
bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem 

położenia ostrza. Trójstopniowy zawór 
do insuflatora umożliwiający wykonanie 
desuflacji bez odłączania wężyka CO2 

z opisanym położeniem zaworu 
insuflacja/stop/desuflacja na zaworze. 

Trokar musi posiadać wbudowaną 
uszczelkę 5-11mm - 1 szt                             

* Jednorazowa przeźroczysta kaniula 
11mm, karbowana z trójstopniowym 
zaworem insuflacyjnym i wbudowaną 

uszczelką 5-11mm kompatyblina z 
trokarem 11mm.  - 1 szt                             

Poszczególne elementy zestawu 
zapakowane stereylnie każde ososbno, 

w tekturowe pudełko z numerem 
katalogowym, numerem LOT oraz datą 

ważności.  
 

3. 

Jednorazowy zestaw laparoskopowy 
składający się z 2 elementów:                                          

* Jednorazowy trokar  5 mm optyczny 
z karbowaną przeźroczystą kaniulą i 
kierunkowym bezostrzowym pinem w 

kształcie litery „V”. Dwustopniowy 
zawór do insuflatora umożliwiający 

wykonanie desuflacji i insuflacji - 1 szt                                             
* Jednorazowa kaniula 5 mm, 
przeźroczysta, karbowana z 
dwustopniowym zaworem 

insuflacyjnym, kompatyblina z trokarem 
z poz. 3 - 1 szt                                              

Poszczególne elementy zestawu 
zapakowane stereylnie każde ososbno, 

w tekturowe pudełko z numerem 

zestaw 30 

   

 

 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                                            A.ZP-271-21/20                                                            

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc Odrodzenie” im. Klary Jelskiej 25 

katalogowym, numerem LOT oraz datą 
ważności.            

    

4. 
* Płyn do czyszczenia optyk  

 
szt.  100 

   
 

 

 
RAZEM 
   

 
 

 
 
 
 
               …………………………….. 
                     (podpis wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                                            A.ZP-271-21/20                                                            

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc Odrodzenie” im. Klary Jelskiej 26 

Pakiet nr 2 

         
 Lp. 

 
Przedmiot zamówienia 
 

j. m. ilość 
Cena 
jedn. 

netto(zł) 

Cena netto 
za całość 

asortymentu 
 

VAT 
% 
 

stawka 
i kwota 

Cena brutto 
za całość 
asortymentu 

Nazwa producenta, 
nr katalogu  
 
Parametry techniczne 
oceniane w kryterium 
jakość, wskazane w 
kolumnie nr 2 
PODAĆ/OPISAĆ 

1 

Dren do pomp objętościowych typu 
Infusomat, podstawowy do żywienia 

paraenteralnego, wykonany z PCV bez 
DEPH, ostry kolec nakłuwający, łatwa 

penetracja, wygodne nakłucie 
podwieszonych pojemników, 

odpowietrznik zaopatrzony w filtr 
bakteryjny, zamknięcie Euro-Cap, 

ergonomiczny kształt komory kroplowej, 
idealnie przezroczysta, górna część 

komory idealnie dostosowana do 
założenia czujnika kropli, 

zabezpieczenie przed cząsteczkami 
większymi niż  15 µm-filtr, zacisk 

rolkowy w kolorze pomarańczowym 
wyposażony w zabezpieczenie kolca 
po użyciu, długość całkowita 250 cm. 

Dreny muszą być kompatybilne z 
pompami Brauna. 

szt. 1500 

   

 

 

2. 

Dren do pomp do żywienia 
dojelitowego z multikonektorem, bez 

PCV, ostry kolec nakłuwający, 
odpowietrznik zaopatrzony w filtr 
bakteryjny, zamknięcie Euro Cap, 

ergonomiczny kształt komory kroplowej, 
idealnie przezroczysta, zacisk rolkowy 

w kolorze białym wyposażony w 
zabezpieczenie kolca po użyciu, 

długość całkowita 320 cm, 
zintegrowany z multikonektorem 

szt. 500 
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kompatybilnym z umożliwiającym 
połączenie z większością gotowych 

pojemników z żywieniem dojelitowym, 
stopniowane łączenie z sondami do 

zywienia typu "męski" w celu uniknięcia 
mylnego podania do krwiobiegu. Dreny 

muszą być kompatybilne z pompami  
Brauna. Preferuje się by dreny 

posiadały  port Y do podawania 
dodatkowych leków-10 pkt., brak 

portu Y - 0 pkt. 
 
 

RAZEM 
  

 
 

 
 
 
   
                                     …………………………….. 
                     (podpis wykonawcy) 
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Pakiet nr 3 

         
 Lp. 

 
Przedmiot zamówienia 
 

j. m. ilość 
Cena 
jedn. 

netto(zł) 

Cena netto 
za całość 

asortymentu 
 

VAT 
% 
 

stawka 
i kwota 

Cena brutto 
za całość 
asortymentu 

Nazwa producenta, 
nr katalogu  
 

 

1 

 zestawy do znieczuleń 
zewnątrzoponowych, sterylny, 

jednorazowego użytku, służące do 
umieszczania cewnika w przestrzeni 

zewnątrzoponopwej. Rozmiar 18 G.Zestaw 
musi składac się  z:  igły Tuohy ze 
znacznikiem głębokości wkłucia, z 

przyciętym na długośc igły trokarem, 
mieszczącym się dokładnie wewnątrz igły; 
strzykawki niskooporowej o pojemności 10 

ml z końcówką typu luer slip; cewnika 
zewnątrzoponowego z 3 otworami 

bocznymi:  filtra  płaskiego, przezroczystego  
zewntąrzoponowego 0,2 µm; prowadnika 
ułatwiającego wsunięcie cewnika do igły 

Tuohy; łącznika płaskiego, zatrzaskowego 
pozwalającego bezpiecznie połączyc 

cewnik z urządzeniami do podawania leku. 
Wymaga sie zatrzaskowego systemu 

mocowania cewnika zewnątrzoponowego 
do skóry pacjenta składający się z płaskiego 

zatrzaskowego mechanizmu blokującego 
cewnik jednocześnie nie powodującego 

zamknięcia jego swiatła oraz 
samoprzylepnej gąbkowej podkładki  

zestaw 400 

   

 

 

 
RAZEM 
   

 
 

 
 
 
                             …………………………….. 
                     (podpis wykonawcy) 
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Pakiet nr 4 
 

         
 Lp. 

 
Przedmiot zamówienia 
 

j. m. ilość 
Cena 
jedn. 

netto(zł) 

Cena netto 
za całość 

asortymentu 
 

VAT 
% 
 

stawka 
i kwota 

Cena brutto 
za całość 
asortymentu 

Nazwa producenta,           
nr katalogu  
 

 

1 

Worek do pobierania próbek o 
pojemności 1200ml, jednorazowego 

użytku, nylonowy o wzmocnionej 
strukturze, z elastyczną metalową 
półobręczą ułatwiającą pobieranie 

próbek, trzon średnicy 12 mm,  

szt. 50 

   

 

 

 
RAZEM 
   

 
 

 
 
  
 
 
                             …………………………….. 
                     (podpis wykonawcy) 
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Pakiet nr 5 

         
 Lp. 

 
Przedmiot zamówienia 
 

j. m. ilość 
Cena 
jedn. 

netto(zł) 

Cena netto 
za całość 

asortymentu 
 

VAT 
% 
 

stawka 
i kwota 

Cena brutto 
za całość 
asortymentu 

Nazwa producenta, 
nr katalogu  
 

 

1 

Stent samorozprężalny  do protezowania 
nowotworowych zwężeń przełykowych. W 
części roboczej pokryty jest elastycznym 

poliuretanowym tworzywem 
uniemożliwiającym wrastanie tkanek do 
wnętrza stentu ściśle przylegającym do 

ścian przełyku dając tym samym możliwość 
zamykania i uszczelniania przetok. 

Wykonany z drutu nitinolowego, kształt 
walca w  dostępnych długościach: 10, 12, 

15cm,  , średnica trzonu/kołnierza 
proksymalnego18/23mm i 23/28mm, 

kołnierz dystalny prosty.   Możliwość wyboru 
sposobu uwalniania (dystalny lub 

proksymalny) za pomocą prutej  nici z 
możliwością  korekty położenia 

bezpośrednio po uwolnieniu.Średnica 
zestawu wprowadzającego dla średnicy 

stentu  16 Fr  - 5,3mm a dla średnicy 22Fr- 
7,33 mm. System wprowadzający 
wyposażony w 4 znaczniki RTG  

wskazujące miejsce ostatecznego 
rozprężemnia końców i części powlekanej 

stentu, zestaw współpracujący z 
prowadnicą .0,38".   

szt. 6 

   

 

 

 
RAZEM 
   

 
 

  
 
 
 
 
                             …………………………….. 
                     (podpis wykonawcy) 
 
 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                                            A.ZP-271-21/20                                                            

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc Odrodzenie” im. Klary Jelskiej 31 

 
Pakiet nr 6 
 

         
 Lp. 

 
Przedmiot zamówienia 
 

j. m. ilość 
Cena 
jedn. 

netto(zł) 

Cena netto 
za całość 

asortymentu 
 

VAT 
% 
 

stawka 
i kwota 

Cena brutto 
za całość 
asortymentu 

Nazwa producenta, nr 
katalogu  
 

 

1 

Strzykawka do gazometrii do pomiarów 
przy badaniu krwii tętniczej z 

zbalansowaną sucha heparyną litową, 
pozwalająca na pomiar parametrów: 
pH, pCO2, pO2,tHb, O2sat, COHb, 
MetHb, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl-, 
glukozyi mleczanów z jednej próbki 
krwii, posiadająca filtr hydrofobowy, 
uszczelniający się przy kontakcie z 
krwią nakładany na zakończenie 

strzykawki typu Pro, umożliwiający 
bezpieczne usunięcie pęcherzyków 

powietrza z pobranej próbki, luer slip, 
sterylne, pakowane folia-papier. 

szt. 10000 

   

 

 
 
 

RAZEM 
  

 
 

 
 
  
                                     …………………………….. 
                     (podpis wykonawcy) 
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Pakiet nr 7 
poz. 1-6 igła : 
- drożna pojedynczo pakowana 100 szt. w pudełku,  
-pakowane jałowo z jednej strony papier klasy medycznej z drugiej folia przeźroczysta , 
-data ważności widoczna na każdym opakowaniu pojedynczym igły, 
-ściętą igła dł. 4-5mm pod kątem mniejszym niż 45 stopni, 
-Typ Luer, ostra, do minimum znosząca odczucie bólu przez pacjenta, 
-nasadka i osłona igły polipropylen, łatwa do zdjęcia , 
-stal nierdzewna, klej-żywica epoksydowa, wysycane olejem sylikonowym, złącze i oznakowanie barwne zgodnie z normą ISO 

 

         
 Lp. 

 
Przedmiot zamówienia 
 j. m. ilość 

Cena 
jedn. 

netto(zł) 

Cena netto 
za całość 

asortymentu 
 

VAT 
% 
 

stawka 
i kwota 

Cena brutto 
za całość 
asortymentu 

 
Nazwa producenta, 
 
nr katalogu  
 

 

1.   Igła a 100 szt. 0,5x25 op. 200      

2.   Igła a 100 szt. 0,6x25 op. 40      

3.   Igła a 100 szt. 0,7x30 op. 150      

4.   Igła a 100 szt. 0,8x40 op. 200      

5.   Igła a 100 szt. 0,9x40 op. 170      

6.   Igła a 100 szt. 1,2x40 op. 800      

7 

Jednorazowa dwuczęściowa , jałowa, 
nietoksyczna, wykonana z polipropylen 

– polietylen , sterylizowana tlenkiem 
etylenu końcówka luer.  Strzykawki 

trzon tłoka prosty na całej długości – 
zwężony na końcu w komorze 

strzykawki, nie zawierają lateksu i PCV, 
na korpusie strzykawki –nazwa 
handlowa oraz typ strzykawki, 

rozszerzona niezmywalna czarna i 
czytelna skala, skala oznaczona 

cyframi co 1 ml, cyfry umieszczone 
bocznie na skali, tłok w kolorze 
kontrastującym, strzykawki o 

pojemności 2 ml skalowane co 0,1 ml 
(możliwość wypełnienia do 3ml) – 

podstawowa pojemność zaznaczona w 
kółku dla łatwiejszego odczytu, 

op. 550 
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wysokość cyfr na skali 3,5mm -  op x 
100szt. Kod kolorów na opakowaniu dla 

łatwego rozpoznania rozmiaru 
strzykawek. Opakowanie jednostkowe 

posiada datę produkcji oraz datę 
ważności. 

8 

Jednorazowa dwuczęściowa , jałowa, 
nietoksyczna, wykonana z polipropylen 

– polietylen , sterylizowana tlenkiem 
etylenu końcówka luer.  Strzykawki 

trzon tłoka prosty na całej długości – 
zwężony na końcu w komorze 

strzykawki, nie zawierają lateksu i PCV, 
na korpusie strzykawki –nazwa 
handlowa oraz typ strzykawki, 

rozszerzona niezmywalna czarna i 
czytelna skala, skala oznaczona 

cyframi co 1 ml, cyfry umieszczone 
bocznie na skali, tłok w kolorze 
kontrastującym, strzykawki o 

pojemności 5 ml skalowane co 0,2 ml 
(możliwość wypełnienia do 6 ml) – 

podstawowa pojemność zaznaczona w 
kółku dla łatwiejszego odczytu, 

wysokość cyfr na skali 3,5mm   -  op x 
100szt. Kod kolorów na opakowaniu dla 

łatwego rozpoznania rozmiaru 
strzykawek. Opakowanie jednostkowe 

posiada datę produkcji oraz datę 
ważności. 

op. 400 

   

 

 

9 

Strzykawka jednorazowa poj.10ml z 
podziałką co 0,5 ml , skalowana co 2ml 
, przeznaczona do zastosowania ze 
wszystkimirodzajami płynów Luer , 
długość skali na cylindrze ma 
odpowiadać pojemności nominalnej 
strzykawki , logo producenta 
nadrukowane na cylindrze , dopuszcza 
się strzykawkę dwuczęściową 10ml ze 

op. 350 
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skalą rozszerzoną do 12ml , czarną 
czytelną skalą oraz kontrastującym 
tłokiem , pozostałe parametry bez 
zmian. Pakowane po 100szt 

10 

Strzykawka jednorazowa poj.20ml z 
podziałką 1,0ml skalowana co 5ml , 
przeznaczona do zastosowania ze 
wszystkimi rodzajami płynów Luer , 
Luer Lock , długość skali na cylindrze 
ma odpowiadać pojemności nominalnej 
strzykawki , logo producenta 
nadrukowane na cylindrze . Dopuszcza 
się strzykawki ze skalą rozszerzoną do 
24ml. Pakowane po 80szt. 

op. 260 

   

 

 

11 

Strzykawka 20 ml luer lock, jałowa, 
niepyrogenna, z podziałką co 1,0 ml 
skalowana co 5 ml, przeznaczona do 

wstrzykiwań wszystkich rodzajów 
płynów, logo producenta nadrukowane 

na cylindrze. 

szt. 5 200 

   

 

 

12 

Strzykawka 50 ml Luer Lock jałowa 
niepyrogenna, nietoksyczna  z 

podziałką  1,0 ml. Skalowana co 10ml 
.przeznaczona do wstrzykiwań 

wszystkich rodzajów płynów,  logo 
producenta nadrukowane na cylindrze, 
dopuszcza się strzykawkę o poj. 50 ml 

ze skalą przedłużoną do 60 ml, 
pozostałe parametry bez zmian. 

szt. 2800 

   

 

 

13 

Strzykawka bursztynowa, do leków 
światłoczułych, trzyczęściowa 

jednorazowego użycia do pomp 
infuzyjnych 50(60) ml Luer Lock jałowa 

niepirogenna, nietoksyczna, z 
podziałką 1 ml. Skalowana co 10 ml.  

szt. 900 

   

 

 

14 
Strzykawka z końcówką do cewników 
100ml, jednorazowego użycia, jałowa 

niepirogenna, nietoksyczna, z 
szt. 1000 

   

 

 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                                            A.ZP-271-21/20                                                            

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc Odrodzenie” im. Klary Jelskiej 35 

podziałką co 1 ml. Skalowana co 10 ml 
.  

15 
Kranik odcinający, dł. przedłużacza 10 
cm, kolor biały, objętość wypełnienie 

0,8 ml 
szt. 700 

   

 

 

16 

Kranik trójdrożny typ luer. Kąt obrotu 
kranika 360 stopni z wyczuwalnym i 

optycznym dykatorem pozycji  otwarty 
/zamknięty Connecta lub równoważne, 

kranik musi posiadać trójramienne 
pokrętło umożliwiające swobodną i 

precyzyjną obsługę kranika. 

szt. 800 

   

 

 

17 

Kaniula dożylna wykonana z 
biokompatybilnego poliuretanu . 

Kaniula misi mieć nadrukowaną na 
opakowaniu jednostkowym prędkość 
przepływu i być wyposażona w mi. 4 

paski RTG rozm. 22Gx25mm , 
20Gx32mm , 18Gx32mm , 14Gx45mm 
, 17Gx45mm , 16Gx45mm. Kaniula ma 

posiadać samodomykający się 
koreczek portu bocznego oraz 

wskaźnik wypływu krwi w postaci 
zastawki antyzwrotnej zapobiegającej 
wypływowi krwi w momencie wkłucia . 

opakowanie typu TYVEK 

szt. 8000 

   

 

 

18 

Kaniula do wlewów dożylnych z portem 
górnym, wykonana z 

biokompatybilnego poliuretanu z 
samodomykającym się korkiem portu 
bocznego, min.5 pasków RTG : 22G 

(niebieski), 20G (różowy), 18G 
(zielony), 16G (szary). Kaniule bez 

lateksu i PCV. Posiadające wskaźnik 
krwi w postaci zastawki antyzwrotnej 

zapobiegającej wypływowi krwi w 
momencie wkłucia. Kaniule mają 

posiadać zabezpieczenie igły w postaci 

szt. 200 
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plasikowej osłonki o gładkich 
krawędziach wyposażonych w 

konstrukcję eliminującą rozprysk krwi 
po wycofaniu igły w postaci 

kapilar.Opakowanie typu TYVEK.  

19 

Cewnik do punkcji obwodowych naczyń 
tętniczych, wprowadzony po igle, 

wyposażony w automatyczną zastawkę 
antyzwrotną i łącznik bezigłowy. 20 Gx 

1 3/4  z wyczuwalnymi dwoma 
optycznymi wskaźnikami pozycji 

otwarty/zamknięty o nieinwazyjnym 
systemem mocowania z dwoma 
piankowymi  podkładkami pod 

skrzydełka kaniuli i  piankowym 
paskiem do wprowadzenia linii, 
sterylny, jednorazowego użytku. 

szt. 1000 

   

 

 

20 

Opatrunek do mocowania wkłuć 
centralnych. Ramka i dodatkowe paski 

mocujące wykonane z polietylenu, 
przejrzysta paroprzepuszczalna folia 

poliuretanowa, papier spodni silikonowy 
poliester, sterylizowany radiacyjnie. 

szt. 300 

   

 

 

21 

Korki sterylne do kaniul 
dożylnych,krótkie, na opakowaniu 
jednostkowym musi znajdować się 

informacja o nazwie producenta, dacie, 
ważności i numerze serii.  

szt. 25 000 

   

 

 

22 

Pozycjoner głowy w operacjach 
przeprowadzanych w pozycji na 

brzuchu, zapewnia dostęp do rurki 
intubacyjnej, w zestawie lustro 
ułatwiające obserwację twarzy 

pacjenta, poduszka z pianki 
poliuretanowej, lusterko wykonane z 
akrylu, wymiary poduszki wysokość 

14,83 cm. szerokość 24,13 cm. długość 
30,61 cm, bez DEHP, nie zawiera 

szt. 10 
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lateksu 

23 

Zamknięty system dostępu 
naczyniowego z potrójnym 

przedłużaczem 15 cm w technologii 
podzielnej membrany silikonowej z 
końcówką Luer (korek)  o prostym 
przezroczystym w pełni widocznym 

torem przepływu, nie mechaniczny, z 
silikonową membraną osadzoną 

zewnętrznie na konektorze w w celu 
skutecznej dezynfekcji, do 7 dni/100 
aktywacji  Wytrzymały na ciśnienie 

płynu iniekcyjnego 17,2 bara 
wytrzymały na ciśnienie zwrotne 6,7 

bara. Przestrzeń martwa zestawu 2,25 
ml , prędkośc przepływu 445 ml/min - 
Becton Dickinson lub równoważne. 

Dopuszcza się zestaw z drenami  do 
długości 10cm ( o przestrzeni martwej 

1,62 ml, wyposażone w łączniki 
bezigłowe o prędkości przepływu 350 

ml/min, nie zawierające części 
metalowych, z zastawką w postaci 

silikonowego kapturka osadzonego na 
poliwęglanowym konektorze o 400 

aktywacjach, wytrzymujący cisnienie 
płynu iniekcyjnego 7 bar oraz ciśnienie 

zwrotne 2,6 bar. 

szt. 200 

   

 

 

 
RAZEM 
   

 
 

 
 
 
 
 
               …………………………….. 
                     (podpis wykonawcy) 
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Pakiet nr 8 
 

         
 Lp. 

 
Przedmiot zamówienia 
 j. m. ilość 

Cena 
jedn. 

netto(zł) 

Cena netto 
za całość 

asortymentu 
 

VAT 
% 
 

stawka 
i kwota 

Cena brutto 
za całość 
asortymentu 

Nazwa producenta,nr 
katalogu  
 
Parametry techniczne 
oceniane w kryterium 
jakość, wskazane w 
kolumnie nr 2 
 
PODAĆ/OPISAĆ 

 

1 

Dren medyczny do zestawu 2-
butlowego. Skład : komplet drenów, 

nakrętki z uszczelkami, rurka do 
regulacji siły ssania. Port do pobierania 

próbek na drenie pacjenta. 

szt. 700 

   

 

 

2 

Wkład jednorazowy - drenaż 
chirurgiczny 3 l, samozasysający się, 
posiadający w pokrywie tylko jeden 
króciec przyłączeniowy, pasujący do 
pojemników wielorazowych Serres 
będących na wyposażeniu szpitala 
Preferuje sie wkłady posiadające  

króciec przyłączeniowy w pokrywie 
wkładu jednorazowego typu 
obrotowego , schodkowany, 

dopasowujący się do różnych 
średnic drenów - 10 pkt, inny krócieć 

(np. gładki, prosty) - 0 pkt. 

szt. 700 

   

 

 

3 

Wkład jednorazowy - drenaż 
chirurgiczny 2 l samozasysający się, 
posiadający w pokrywie tylko jeden 
króciec przyłączeniowy, pasujący do 
pojemników wielorazowych Serres 
będących na wyposażeniu szpitala.  
Preferuje sie wkłady posiadające  

króciec przyłączeniowy w pokrywie 
wkładu jednorazowego typu 
obrotowego , schodkowany, 

szt. 900 
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dopasowujący się do różnych 
średnic drenów - 10 pkt, inny krócieć 

(np. gładki, prosty) - 0 pkt. 

4 
Końcówka do ssania pola operacyjnego 

(kaniula Yankauer) z rączką, rozmiar 
CH 22, długość 26 cm  

szt. 700 
   

 

 

5 

Dren łączący, sterylny, jednorazowego 
użytku,średnica 7 mm, końcówka 
elastyczne, żeńskie doklejane z 

zatyczką chroniącą światło drenu przed 
zabrudzeniem, dł. 3m. Preferuje się   

dren odporny na załamania, 
posiadający wzmocnienia na całej 

długości -10 pkt, dren bez 
wzmocnienia - 0 pkt. 

szt. 1200 

   

 

 

6 

Zestaw do odsysania. Wkład workowy 
2 l z drenem łączącym w jednym 

opakowaniu folia-papier; dren 1,8m z 
wyjmowalnym łącznikiem stożkowym z 
przesuwanym regulatorem siły ssania 

szt. 100 

   

 

 

 
RAZEM 
   

 
 

                            
 
 
 
 
                                                                                                                                                                 …………………………….. 
                     (podpis wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                                            A.ZP-271-21/20                                                            

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc Odrodzenie” im. Klary Jelskiej 40 

Pakiet nr 9 

         
 Lp. 

 
Przedmiot zamówienia 
 j. m. ilość 

Cena 
jedn. 

netto(zł) 

Cena netto 
za całość 

asortymentu 
 

VAT 
% 
 

stawka 
i kwota 

Cena brutto 
za całość 
asortymentu 

Nazwa producenta,nr 
katalogu  
 
Parametry techniczne 
oceniane w kryterium 
jakość, wskazane w 
kolumnie nr 2 
 
PODAĆ/OPISAĆ 

1.   

Rurka dwukanałowa, 
dooskrzelowa.prawostronna.Rozmiar 

CH 35/37/39/41. Wykonana z PVC,bez 
ftalanów, posiadająca dwa mankiety 
niskociśnieniowe, prowadnicę, dwa 
łączniki 15 mm, linia Rtg na całej 

długości rurki, dodatkowe znaczniki Rtg 
określające położenie obu mankietów 

pod mankietem oskrzelowym i pod 
mankietem tchawiczym. Rurka musi 
posiadać podziałkę centymetrową i 

baloniki kontrolne znakowane 
rozmiarem rurki. Dopuszcza się aby 
rurki  wyposażone były w 2 kątowe 

łączniki każdy podwójnie obrotowy, z 
podwójnym uszczelnieniem. 

szt. 240 

   

 

 

2.   

Rurka intubacyjna ustno- nosowa 
zwykła z mankietem 

niskociśnieniowym, zakończona 
łącznikiem 15 mm, wykonana z PVC, 

silikowana, przezroczysta z linią Rtg na 
całej długości, z czytelnym 

oznaczeniem rurki, znacznikami 
głębokości w postaci grubego 

pierścienia wokół rurki oraz balonikiem 
kontrolnym znakowanym rozmiarem 
rurki i średnica mankietu, sterylna, 

rozmiary 4 -10 

szt. 450 

   

 

 

3. 
Rurka intubacyjna ustno- nosowa , 
zbrojona z prowadnicą w środku, 

szt. 250 
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silikowana, z mankietem 
niskociśnieniowym ,z  łącznikem 15 

mm, wzmocniona drutem ze stali 
kwasoodpornej , zbrojenie na całej 
długości, z czytelnym oznaczeniem 

rurki, znacznikami głębokości w postaci 
pierścieni lub jednego grubego ringu 

oraz balonikiem kontrolnym 
znakowanym rozmiarem rurki,sterylna, 

rozmiary 6-10. Preferuje się rurkę  
wyprofilowaną w kształcie łuku- 10 

pkt , rurka prosta - 0 pkt 

4. 

Rurka dwukanałowa, dooskrzelowa, 
lewostronna o odpowiednio 

wyprofilowanym kształcie. Rozmiar CH 
35/37/39/41 wykonana z PVC, bez 

ftalanów,  posiadająca  dwa mankiety 
niskociśnieniowe, prowadnicę, dwa 
łączniki 15 mm, linia Rtg na całej 

długości rurki, dodatkowe znaczniki Rtg 
określające położenie obu mankietów, 

pod mankietem oskrzelowym i pod 
mankietem tchawiczym. Rurka musi 
posiadać podziałkę centymetrową i 

baloniki kontrolne znakowane 
rozmiarem rurki.  Dopuszcza się aby 
rurki  wyposażone były w 2 kątowe 

łączniki każdy podwójnie obrotowy, z 
podwójnym uszczelnieniem. 

szt. 500 

   

 

 

5. 

Rurka tracheostomijna z mankietem 
niskociśnieniowym, wykonana z 

PVC,posiadajaca prowadnicę, miękkie, 
przezroczyste skrzydełka szyldu, dwie 
tasiemki mocujące, balonik kontrolny 
znakowany rozmiarem rurki, linię Rtg 

na całej długości. Rozmiary  7-7,5 - 8-
8,5 - 9-9,5 -10  

szt. 50 

   

 

 

6.   
Rurka tracheostomijna zbrojona  z 

ruchomym szyldem, wykonana z PVC 
szt. 60 

   
 

 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                                            A.ZP-271-21/20                                                            

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc Odrodzenie” im. Klary Jelskiej 42 

silikonowana, wzmocniona drutem ze 
stali kwasoodpornej, posiadajaca 

miękkie , przezroczyste skrzydełka 
szyldu, dwie tasiemki mocujące, balonik 
kontrolny znakowany rozmiarem rurki, 

znacznik głębokości 
wprowadzania.Rozmiary  7-7,5 - 8-8,5- 

9-9,5-10 -10,5-11 

7. 

Rurka dooskrzelowa trachostomijna, 
dwukanałowa, prawostronna lub 

lewostronna, wykonana z 
termoplastycznego, silikonowego PVC 

bez zawartości ftalanów, 
przezroczystego materiału, powierchnia 

rurki jednolicie gładka, bez śladów 
obróbki mechanicznej, z linią RTG na 

całej długości i dodatkowych 
znacznikach RTG pod mankietem 

oskrzelowym i pod mankietem 
tchawiczym, oznaczenie rozmiaru rurki 

na baloniku kontrolnym dla 
potwierdzenia identyfikacji rozmiaru 
rurki. W komplecie zestaw złączy do 

rurki dooskrzelowej: dwa kominki 
podwójnie obrotowe z podwójnym 

portem do odsysania i bronchoskopii, 
zaciski na obu silikonowych ramionach, 
łącznik Y, cewniki do kontrolowanego 
odsysania, rozmiary CH 35 / 37 / 39  

szt. 50 

   

 

 

8. 
Opaska do rurek tracheostomijnych, 

niebieska, wykonana z tworzywa 
sztucznego, z możliwościa regulacji. 

szt. 500 
   

 

 

 
RAZEM 
   

 
 

                           
 
                                                                                                                                                                …………………………….. 
                     (podpis wykonawcy) 
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Pakiet nr 10 
 

         
 Lp. 

 
Przedmiot zamówienia 
 

j. m. ilość 
Cena 
jedn. 

netto(zł) 

Cena netto 
za całość 

asortymentu 
 

VAT 
% 
 

stawka 
i kwota 

Cena brutto 
za całość 
asortymentu 

Nazwa producenta, nr 
katalogu  
 

 

1. 

Wkłady do wstrzykiwacza DUAL SHOT 
ALPHA NEMOTO, będącego w 

posiadaniu Zamawiającego( 
kompatybilne z wstrzykiwaczem), które 
muszą zawierać:                    zestaw 1 

(wolny od ftalanów) : jeden wkład o 
pojemności 200ml,  łącznik 

niskociśnieniowy z trójnikiem Y o dł.150 
cm, z jedną zastawką antyzwrotną, 
gdzie długość ramion trónika Y jest 

różna i wynosi odpowiednio:                                                 
- dla odgałęzienia po stronie kontrastu: 
+/- 10 cm                   - dla odgałęzieia 
po stronie roztworu NaCL: +/- 25 cm  
jedno ostrze typu Spike oraz złącze 

szybkiego napełniania typu "J";                                                                                
zestaw 2 (wolny od ftalanów):  jeden 

wkład o pojemności 100ml, jedno 
ostrze typu Spike. Sposób pakowania 
zestawów  w dwie osobne sterylne  

formy. 

szt. 1500 

   

 

 
 
 

RAZEM 
  

 
 

 
  
                                     …………………………….. 
                     (podpis wykonawcy) 
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Pakiet nr 11 
 

         
 Lp. 

 
Przedmiot zamówienia 
 

j. m. ilość 
Cena 
jedn. 

netto(zł) 

Cena netto 
za całość 

asortymentu 
 

VAT 
% 
 

stawka 
i kwota 

Cena brutto 
za całość 
asortymentu 

Nazwa producenta, nr 
katalogu  
 
Parametry techniczne 
oceniane w kryterium 
jakość, wskazane w 
kolumnie nr 2 
 

PODAĆ/OPISAĆ 

1. 

Linie do pomiaru ciśnienia metodą 
krwawą , Błąd pomiaru do 1,5 %  

Konfiguracja zestawu z pojedynczym 
przetwornikiem: 

1 x przetwornik ciśnienia, 
2 x kranik trójdrożny, 

1 x drenik ciśnieniowy 30 cm, 
1 x drenik ciśnieniowy 120 cm, 

1 x linia płucząca. Zestaw 
wyposażony w kraniki trójdrożne: 2 
kraniki - 10 pkt., mniej niż 2- 0 pkt. 

Częstotliwość własna przetwornika: 
poniżej 200 Hz - 0 pkt, 200 Hz i więcej 

- 10 pkt .Wodoszczelne i bezpinowe 
połączenie  kabla sygnałowego i 

przewodu elektrycznego  przetwornika. 
Długośc linii od przetornika do 

pacjenta poniżej 150 cm - 0 pkt, 150 i 
więcej - 20 pkt. Prostoliniowy przepływ 

płynu płuczącego przez przetwornik 
zapobiegający powstawaniu zakłóceń 
pomiarowych, Wygodny i bezpieczny  

sposób wypełnienia i płukania linii 
przez lekkie pociągniecie wypustki w 

dowolnym kierunku, Konstrukcja 
przetwornika zawierająca osobny port 
do testowania poprawności działania 

systemu: linia z przetwornikiem / kabel 
sygnałowy / monitor.Linia płucząca z 

szt. 100 
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biuretą wyposażoną w szpikulec z min. 
trzema otworami, zabezpieczający 
przed zapowietrzeniem.Połączenie 

kabla sygnałowego muszą być  
kompatybilne z kardiomonitorami firmy 

Drager (TRUWAVE)      

2.   

Czujnik do ciagłego pomiaru rzutu 
serca. Długość linii od przetwornika do 
pacjenta : poniżej 150 cm- 0 pkt, 150 
cm i więcej - 10 pkt  . Dwa niezależne 
gniazda sygnału ciśnienia. Połączenie 
gniazd sygnału ciśnienia -bezpinowe. 
Brak konieczności kalibracji czujnika. 

Częstotliwość własna czujnika: poniżej 
200 Hz - 0 pkt, 200 Hz i więcej - 20 pkt.  

Szybkość przepływu w urządzeniu 
płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. 

do 300 mmHg-3ml/godz. Metoda 
pomiaru rzutu minutowego 

małoinwazyjnego( max 1 dostęp 
naczyniowy). Zestaw musi być 

kompatybilny z monitorem EV1000 
firmy Edwards Lifesciences.  

szt. 70 

   

 

 
 
 

RAZEM 
  

 
 

 
  
                                     …………………………….. 
                     (podpis wykonawcy) 
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Pakiet nr 12 
Igły / kaniule do biopsji tkanek miękkich  : 
- ostra odporna na wygięcia konstrukcja igły                                                                                                                                                                                                                    
- echogeniczna końcówka widoczna pod kontrolą USG -2 cm                                                                                                                                                                       
- centymetrowe znaczniki ułatwiające precyzyjne określenie głębokości wkłucia 
- elektropolerowana końcówka igły (większa ostrość, precyzyjne cięcie tkanki, brak przemieszczania się tkanki) 
- kompatybilna z działem biopsyjnym DeltaCut Gun, 
- sterylna, jednorazowego użytku 
 
 

         
 Lp. 

 
Przedmiot zamówienia 
 

j. m. ilość 
Cena 
jedn. 

netto(zł) 

Cena netto 
za całość 

asortymentu 
 

VAT 
% 
 

stawka 
i kwota 

Cena brutto 
za całość 
asortymentu 

Nazwa producenta, nr 
katalogu  
 

 

1 

Kaniula do biopsji tkanek miękkich. 
Dostępne w rozmiarach: 14G, 16G, 
18G o długości 100mm, 14G, 16G, 18G 
o długości 150mm,, 16G, 18G o 
długości 200mm,  
 

opak
. 

14 

   

 

 

2 

Jednorazowego użytku automatyczny 
pistolet z kaniulą (1opakowanie- 5szt.)  
Dostępne w rozmiarach: 14G, 16G, 
18G o długości 100mm, 14G, 16G, 18G 
o długości 150mm,, 16G, 18G o 
długości 200mm,  
 

opak
. 

8 

   

 

 

3 

Jednorazowego użytku 
półautomatyczny pistolet z kaniulą 
(1opakowanie- 10szt.)  Dostępne w 
rozmiarach: 14G, 16G, 18G o długości 
100mm, 14G, 16G, 18G o długości 
150mm,, 16G, 18G o długości 200mm, 
  

opak
. 

6 

   

 

 

4 
Sterylna prowadnica igły do głowicy 
USG (1 opakowanie- 20szt) 
 

opak
. 

1 
   

 

 

5 
Kaniula do lokalizacji igły 
mammograficznej.  Dostępne w 

opak
. 

1 
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rozmiarach: 20G 0,90mm oraz 100mm 
(1 opakowanie- 10szt.) 
 

 
 

RAZEM 
  

 
 

 
  
                                     …………………………….. 
                     (podpis wykonawcy) 
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Pakiet nr 13 
Opatrunki i akcesoria do podciśniniowej terapii ran do urządzenia V.A.C będącego w posiadaniu Zamawiającego 

         
 Lp. 

 
Przedmiot zamówienia 
 

j. m. ilość 
Cena 
jedn. 

netto(zł) 

Cena netto 
za całość 

asortymentu 
 

VAT 
% 
 

stawka 
i kwota 

Cena brutto 
za całość 
asortymentu 

Nazwa producenta, nr 
katalogu  
 

 

1. 

Jednorazowy zbiornik o pojemności 
1000ml na wydzielinę z przezroczystym 
drenem, zaciskiem drenu i złączem do 

podłączenia do drenu podkładki 
odprowadzającej wydzielinę, ze 

środkiem żelującym wydzielinę oraz 
filtrem przeciwbakteryjnym.  

szt. 60 

   

 

 

2.   

Jednorazowy zbiornik do urządzenia 
Acti V.A.C o pojemności 300 ml, do 
gromadzenia wydzieliny z rany, z 
widoczną podziałką co 50 ml, z 

bakteriobójczym żelem V.A.C,  zdwoma 
hydrofobowymi filtrami z węglem 

aktywnym, drenem, zaciskiem do drenu 
i złączem do podłączenia do drenu 

podkładki T.R.A.C Pad 

szt. 150 

   

 

 

3.   

Podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca 
opatrunek i folię , z osadzonym drenem 
odprowadzającym wydzielinę z rany,  z 

zaciskiem do drenu oraz złączem do 
podłaczania drenu podkładki do drenu 

zbiornika.  

szt. 100 

   

 

 

4. 
Samoprzylepna folia okluzyjna do 

mocowania i uszczelniania opatrunku 
szt. 100 

   
 

 

5. 

Jałowy opatrunek, koloru czarnego, 
wykonany z siatkowego poliuretanu 
(PE ),o otwartych porach, ma dużą 

zdolność odprowadzania 
płynów,wspomaga tworzenie tkanki 
ziarninowej, stosowany w ranach 
zakażonych. W skład opatrunku 

wchodzą:opatrunek V.A.C. GranuFoam 

szt. 10 
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26 x 15 x 3,3 cm , podkładka T.R.A.C. 
Pad, folia samoprzylepna V.A.C. Drape 

6. 

Jałowy opatrunek, koloru białego, 
wykonany z mikroporowej pianki, z 
polialkoholu winylowego,( PVA ), 

nasączony wodą sterylną, budowa 
pianki zapobiega wrastaniu tkanek, 
duża wytrzymałość na rozciąganie, 
stosowany do zaopatrywania tuneli i 

mniejszych przestrzeni. W skład 
opatrunku wchodzą:opatrunek White - 

Foam 10 x 7,5 x 1 cm, podkładka 
T.R.A.C. Pad,folia samoprzylepna 

V.A.C. Drape 

szt. 10 

   

 

 

7. 

Jałowy opatrunek, koloru czarnego, 
wykonany z siatkowego poliuretanu 
(PE ),o otwartych porach, ma dużą 

zdolność odprowadzania 
płynów,wspomaga tworzenie tkanki 
ziarninowej, stosowany w ranach 
zakażonych. W skład opatrunku 

wchodzą:opatrunek V.A.C. GranuFoam 
18 x 12,5 x 3,3 cm , podkładka T.R.A.C. 
Pad, folia samoprzylepna V.A.C. Drape 

szt. 120 

   

 

 

8. 

Zestaw opatrunkowy brzuszny, jałowy 
opatrunek koloru niebieskiego, 

wykonany z siatkowego poliuretanu o 
otwartych porach. Warstwa 

nieprzywierająca  z pianki Granu Foam 
w perforowanej osłonie z folii, 
sześcioma ramionami z pianki 

poliuretanowej. W skłąd zestawu 
wchodzą podkładka T.R.A.C. Pad, folia 

samoprzylepna V.A.C  Drape 

szt. 2 

   

 

 

9. 

Jałowy opatrunek, wykonany z 
siatkowego poliuretanu (PE ), o 

otwartych porach, ma dużą zdolność 
odprowadzania płynów, wspomaga 

szt. 10 
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tworzenie tkanki ziarninowej, 
stosowany w ranach zakażonych, 
Rozmiar porów 400-600 mikronów 

umożliwia podanie płynu do dna rany, 
dren- podkładka ssąco płucząca 

umożliwia odsysanie i płukanie rany. 
Rozmiar 11x 8 x 1,8 cm 

10. 

Jałowy opatrunek, wykonany z 
siatkowego poliuretanu (PE ), o 

otwartych porach, ma dużą zdolność 
odprowadzania płynów, wspomaga 

tworzenie tkanki ziarninowej, 
stosowany w ranach zakażonych, 
Rozmiar porów 400-600 mikronów 

umożliwia podanie płynu do dna rany, 
dren- podkładka ssąco płucząca 

umożliwia odsysanie i płukanie rany. 
Rozmiar 17 x 15 x 1,8 cm 

szt. 20 

   

 

 

11. 

Jałowy opatrunek, wykonany z 
siatkowego poliuretanu (PE ), o 

otwartych porach, ma dużą zdolność 
odprowadzania płynów, wspomaga 

tworzenie tkanki ziarninowej, 
stosowany w ranach zakażonych, 
Rozmiar porów 400-600 mikronów 

umożliwia podanie płynu do dna rany,2 
dreny- podkładki, jedna ssąca 

umożliwia odsysanie, druga płucząca 
umożliwia płukanie rany. Rozmiar 26 x 

15 x 1,6 cm  

szt. 3 

   

 

 

12. 

Jednorazowy element, który łączy 
urządzenie terapeutyczne z drenem- 

podkładką  w celu dostarczenia-
podania płynu do rany. 

szt. 10 

   

 

 

13. 

Zestaw opatrunkowy do stosowania na 
zamkniętą ranę, z gąbki poliuretanowej 

i warstwy pośredniej z jonami srebra 
0,019% (w celu zmniejszenia 

szt. 5 
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kolonizacji bakterii), wymiary 
25,4x6,4x1,8, folia poliuretanowa 

rozmiar 35,6 x 20,3 cm zintegrowana 
wraz z gąbką poliuretanową i z drenem, 

wraz z łącznikiem. 
 
 

RAZEM 
  

 
 

 
  
                                     …………………………….. 
                     (podpis wykonawcy) 
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 Zał. nr 2 
                                             

FORMULARZ      OFERTY 
_______________________________________________________ 

ZAMAWIAJĄCY Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”  
im. Klary Jelskiej w Zakopanem 
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 sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala 
Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem, składam(y) 
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) 
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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) 
 
Pakiet nr 6* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 

Pakiet nr 7* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
Pakiet nr 8* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
Pakiet nr 9* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 

Pakiet nr 10* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
Pakiet nr 11* 
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Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
Pakiet nr 12* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 

Pakiet nr 13* 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
 
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) 

 
Cena ta została obliczona na podstawie kalkulacji stanowiącej załącznik nr 1 do 
specyfikacji. 

Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia będę(my) dostarczać w terminie 

…………… dni roboczych ( max. 5 dni) od daty złożenia zamówienia. 

Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia będę(my) dostarczać sukcesywnie 
w terminie:  
Pakiet nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 * - 12 miesięcy od daty podpisania umowy 

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

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

Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ych) ofertą, co najmniej 
60 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert. 
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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 wypełniłem(am) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu 3 * 

 
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:……………………………………………………. 
 
Oświadczam(y), że akceptuję(my) projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do 
niniejszej  specyfikacji i że w razie wygrania przetargu zobowiązuje(my) się do 
zawarcia umowy zgodnej  z przedstawionym wzorem. 
 
Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy:         …………………………………………………… 

(wpisać: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo)4 

 
 
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 

 
 

   

  
 

   

 
3 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 
lub zachodzi wyłączenie stsowoania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie) . 
4 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. 
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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.  ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 
 
Imię i nazwisko  

 

Adres  
 

Nr telefonu  
 

Nr faksu  
 

Adres e-mail  
 

 
Data: ..................................                       
 
 
 

 
 

* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                                               A.ZP-271-21/20                                        

                                       Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej 
 

57 

  Załącznik nr 3 

  

   

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI   DO  TEJ SAMEJ GRUPY 
KAPITAŁOWEJ 

 
składana przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji 

z otwarcia ofert 
 
 

dotyczy postępowania: . dostawa jednorazowego sprzętu medycznego,  znak 
postępowania: A.ZP-271-21/20 

 

  

      Niniejszym oświadczam(y), że: 

 nie należę (my) do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369)  

z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty. 

 należę (my) do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369)  

z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty (należy wyminiec Wykonawców 

należących do tej samej grupy kapitałowej): 

1) ……………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………….. 

 

Wraz ze złożeniem ninieszjego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia.  

 

 

Miejscowość i data  Wykonawca 

 
 
 
 
 

  

  Podpis 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Zał. nr 4 do siwz 
Projekt umowy 

 
W dniu ……………. roku w Zakopanem pomiędzy: Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc 
„Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem, ul. Gładkie 1, zarejestrowanym  
w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej pod nr 0000007565, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-
Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy oraz zarejestrowanym w rejestrze 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 000000006064, prowadzonym 
przez Wojewodę Małopolskiego, NIP: 736-14-54-134, REGON 000295171 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora – Prof. dr hab. med. Marcina Zielińskiego 
za kontrasygnatą Głównej Księgowej- mgr Jadwigi Radom 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym 
a 
............................................................................................................................ 
reprezentowanym przez  
............................................................................................................................ 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą 
 
w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:  
A.ZP-271-21/20, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843) zawarto umowę następującej 
treści: 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego 
jednorazowego użytku na potrzeby Zamawiającego zgodnie ze złożoną ofertą 
przetargową, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy 
określony w ust. 1. 

3. Specyfikację przedmiotu umowy zawiera załączona do niniejszej umowy oferta 
Wykonawcy wraz z kalkulacją cenową oferty. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia wielkości zamówienia  
z zastrzeżeniem, iż zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 20% 
w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w danym pakiecie. 

5. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych 
pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna 
wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty Wykonawcy w danym 
pakiecie, z zastrzeżeniem ust.4. 

6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających do 
obrotu i używania na terytorium RP oraz, że na każde żądanie Zamawiającego 
przedstawi poświadczone kserokopie tych dokumentów. 

7. Każda dostawa musi zawierać nazwy dostarczonego asortymentu wraz ze specyfikacją 
ilościową.  

8. Przedmiot umowy ma być dostarczany w opakowaniu producenta. Opłata za 
opakowanie jest wliczona w cenę. 

9. Każde opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę 
produkcji i datę ważności (jeżeli dotyczy).  

10. Wykonawca gwarantuje odpowiednio długi okres ważności dostarczanych 
produktów (min. 1 rok). 

11. Zamawiający zamawia zrealizowanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać 
przedmiot umowy bez zbędnej zwłoki, w terminach określonych w  § 3 niniejszej 
umowy, przy zachowaniu należytej staranności. 
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§ 2 
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

1.Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 
stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. 

2.Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie 
prowadzonej przez siebie działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową, 
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia. 

 
§ 3 

SPOSÓB WYKONANIA / PODWYKONAWCY 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienia własnymi siłami, bez udziału 

podwykonawców*/ przy udziale podwykonawców*  
2. Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy następujący zakres czynności: 

…………………………………………. (zapis ten zostanie doprecyzowany po wyborze 
Wykonawcy) 

3. Zmiana podwykonawcy w okresie trwania umowy wymaga pisemnego uzasadnienia i 
zgody Zamawiającego. 

4. Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego stanowi podstawę 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 
Wykonawcy. 

 
§ 4 

TERMIN REALIZACJI 
1. Termin realizacji zamówienia:  

Pakiet: 1-13 – 12 miesięcy od daty podpisania umowy 
chyba że przedmiot umowy zostanie zrealizowany wcześniej na łączną wartość 
określoną w § 5 ust. 2 ninieszej umowy. 

2. Realizacja dostaw będzie następować partiami, w godzinach od 9.00-14.00, od 
poniedziałku do piątku, zgodnie z pisemnym zamówieniem składanym przez 
Zamawiającego.  

3. Termin dostawy zamówionego towaru: …… dni robocze od daty złożenia 
zamówienia. 

4. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego ul. Gładkie 1, 34-500 
Zakopane odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. 

 
§ 5 

WYNAGRODZENIE 
1. Wynagrodzenie za dostarczony asortyment będzie obliczane dla przewidywanej ilości 

asortymentu zgodnie ze złożoną ofertą przetargową oraz kalkulacją cenową 
stanowiącymi załącznik nr 1 i 2 do umowy.  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie może przekroczyć w pakiecie nr  ………………..  
łącznej kwoty netto:.................................. zł podatek VAT ………. % 
w kwocie…………… co daje kwotę brutto (słownie złotych: 
.....................................................).        

3. Strony dokonywać będą rozliczenia wykonywanych dostaw na podstawie faktur 
częściowych, wystawionych zgodnie z ilością i rodzajem dostarczonego asortymentu. 

4. Warunkiem płatności faktury jest jej zatwierdzenie przez uprawnionego pracownika 
Zamawiającego przyjmującej towar. 

5. Płatności wynikające z realizacji niniejszej umowy następować będą przelewem na 
wskazany w treści faktury numer rachunku bankowego Wykonawcy w ciągu 21 dni od 
daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z dokumentami 
potwierdzającymi wykonanie dostawy. 
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6. W przypadku nieterminowego uregulowania należności, określonej w ust. 1 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach 
handlowych, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 
935).  

 
§ 6 

REKLAMACJA 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez usterek. 
2. W przypadku dostarczenia wadliwego towaru, w szczególności bez właściwego 

terminu ważności określonego w § 1 pkt. 10, niezgodnego pod względem ilościowym 
bądź jakościowym, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu towaru na koszt 
Wykonawcy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany wadliwego towaru w terminie 3 dni 
roboczych od dnia złożenia reklamacji, bez ponoszenia przez Zamawiającego 
dodatkowych  kosztów. 

4. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu towaru Zamawiającemu przysługuje prawo 
do zakupu zamówionego asortymentu u innego dostawcy, obciążając Wykonawcę 
różnicą w cenie wynikającą z zakupu u innego dostawcy. 

5. Wszelkie reklamacje będą zgłaszane w formie pisemnej. 
 

§7 
KOORDYNTORZY UMOWY 

1. Koordynatorem ze strony Zamawiającego jest Pani Natalia Kowalska– Referent ds. 
administracji i zaopatrzenia   tel. 18/20 15045 wew.169 , fax.: 18/2014632 

2. Koordynatorem ze strony Wykonawcy  jest ……………………………..…………………………….. tel. 
…………………………………………………………………………………….…. 

 
§ 8 

KARY UMOWNE 
1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z 

niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających. 
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
a) W przypadku opóźnienia realizacji dostawy przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki 

obciąża się Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówionej 
partii. 

3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od 
Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość 
powstałej szkody przekroczy wartość kar umownych. 

4.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków 
wynikających z zakresu przedmiotowego niniejszej umowy. 

5. Przez rażące naruszenie obowiązków wynikających z niniejszej umowy rozumie się 
w szczególności:  

 a) opóźnienia w realizacji dostaw przekraczające 7 dni kalendarzowych; 
 b) dostarczenie wadliwego towaru pomimo wcześniejszych dwukrotnych wezwań 

Wykonawcy do wymiany towaru w trybie określonym w  § 6 ust. 2 i 3 niniejszej 
umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy z jednej ze stron, strona winna odstąpienia 
zapłaci drugiej karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości brutto 
niezrealizowanej części umowy w pakiecie, którego dotyczy. 

7. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być potrącone przez Zamawiającego 
z faktury wykonawcy. 

8.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
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wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

9. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
ogłoszonego w związku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który 
obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej 
zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o 
której mowa w ust. 2 lit a) niniejszego paragrafu, o ile zdarzenie w związku z którym 
zastrzeżono tę karę nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia. W takiej 
sytuacji odpowiednie zastosowanie ma przepis art. 15r¹ ustawy z dnia 2 marca 2020 
r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 567, poz. 568, 
poz. 695, poz. 875, poz. 1086 i poz. 1106). 

§ 9  
ZMIANY UMOWY 

 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy 
w zakresie:  

1) numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy), 
2) zmiany na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po  cenie 
jednostkowej zaoferowanej w ofercie, w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania 
z rynku wyrobu będącego przedmiotem  zamówienia, po wcześniejszym 
udokumentowaniu pismem przed  dostawą zaistniałej sytuacji, 
3) wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy 
jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od 
produktu objętego umową, 

  4) przesunięcia ilościowego pomiędzy pozycjami asortymentowymi umowy, przy 
zachowaniu maksymalnej wartości umowy ( nie wymaga aneksu) z zastrzeżeniem § 1 
ust.4 i 5 niniejszej umowy 
5) zmiany cen z uwagi na  ustawową zmianę stawki podatku VAT, przy czym zmianie 
ulegnie wyłącznie cena brutto; 
6) zmiany terminu dostawy zamówionego towaru, o którym mowa w § 4 ust. 3 
niniejszej umowy lub czasowe zawieszenie części wykonania umowy w sytuacji 
wstrzymania dostaw produktów związanych z wystąpieniem COVID-19; Podstawą takiej 
zmiany jest udokumentowanie wpływu COVID-19 na realizację umowy poprzez złożenie 
oświadczenia przez Wykonawcę lub/i dokumentu potwierdzającego wpływ okoliczności 
związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy i akceptacja 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 5-6. 

3. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy, 
z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 5, i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.    

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z okresowych promocji i rabatów 
wprowadzonych przez producenta (ceny niższe niż zawarte w umowie). 

5. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie przedmiotowej umowy, 

o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. W takiej sytuacji stosuje się odpowiednio 

przepis art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  

6.  Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o 

których mowa w ust. 5 wpływają na należyte wykonanie niniejszej umowy, w 

uzgodnieniu z wykonawcą dokona zmiany umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 6. 
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§ 10  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie przepisy 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  
2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. Załączniki stanowiące integralną część umowy:  
1) Kalkulacja cenowa  
2) Formularz oferty 
 

 
 

............................................                                   ........................................ 
Zamawiający      Wykonawca 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


