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Rozdział I 
 

 
zwana dalej SIWZ  

  
      pod nazwą:                           

DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO, POSTĘPOWANIE I 
      

Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) oraz z zapisami niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

Uwaga:   
W korespondencji kierowanej do Zamawiaj ącego, dotycz ącej niniejszego  
post ępowania nale ży posługiwa ć się wył ącznie tym znakiem:  
 

DZP / 32 / 2016 
 
1.1. Nazwa oraz adres Zamawiaj ącego :  

 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

                  im. błogosławionego ksi ędza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 
    ul. Wieniecka 49 
 87 – 800 Włocławek 
 

REGON: 341411727 
NIP: 888 – 31-17-873   
Tel/Faks 54 412 94 32 
 
Rozdział II 

 
2.1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego : przetarg nieograniczony o wartości 

powyżej 209 000 euro. 

 
Rozdział III 
3.1. Opis przedmiotu zamówienia . 
 
     Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego, 
postępowanie I dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza 
Jerzego Popiełuszki we Włocławku przez okres 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy 
w następującym asortymencie : 
 
Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr od 2.1 do 2.63 
niniejszej siwz. 
 
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych ( CPV ) :  
33100000-1 urządzenia medyczne 
33140000-3 materiały medyczne 
33141320-9 igły medyczne 
33141620-2 zestawy medyczne 
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33141640-8 dreny 
33162000-3 urządzenia i przyrz ądy u żywane na salach operacyjnych 
33171100-0 przyrz ądy do anestezji 
33198000-4 szpitalne wyroby papierowe 
33910000-2 przyrz ądy i artykuły do przeprowadzania sekcji w przypadka ch  
                    patologicznych 
 
Uwaga:  
 
1.   Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  
2.  Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Poprzez ofertę 
częściową Zamawiający rozumie ofertę zawierającą wszystkie pozycje w zadaniu. 
3.  Przedmiot zamówienia ma być dostarczony w opakowaniu producenta. 
4. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi 
danymi: nazwa towaru, ilość, data produkcji, data ważności do użytku, producent. 
5. Zamawiający wymaga dokonania każdej dostawy przedmiotu zamówienia w terminie 3 dni 
roboczych: od poniedziałku do piątku od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego 
telefonicznie, faksem lub mailem – przechowywanym przez miesiąc od czasu uzyskania 
prawidłowo zrealizowanego zamówienia. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku 
do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od  pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 
stycznia 1951 r. ( tj. Dz.U. 1951 Nr 4 poz. 28).  
6. Wykonawca musi zagwarantować dostępność oferowanego przedmiotu zamówienia przez  
cały okres obowiązywania umowy. 
7.  Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr od 2.1 do 
2.63  - do siwz) przewidywane zapotrzebowanie ( podane ilości ) nie stanowią ilości 
gwarantowanych przez Zamawiającego, bowiem faktyczny zakres zamówień składanych 
przez Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy zawartej w wyniku 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzależniony 
będzie od potrzeb Zamawiającego związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 
Jednakże zmniejszenie ilości asortymentu podanych w zał. nr od 2.1 do 2.63  ,nie 
przekroczy 20% ilości przewidzianej w zał. nr od 2.1 do 2.63  dla danego zadania. 
8. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową 
sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do 
bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika. Jeśli oryginalna dokumentacja jest 
sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na 
język polski. 
 
Wymagania do przedmiotu zamówienia i wa żne dokumenty na potwierdzenie ich 
spełnienia : 
Tabela nr 1 : 

Wymaganie  
( nie dotyczy Zadania Nr 30 pozycja 1;   Zadania Nr 35 

pozycja 2;   Zadania Nr 36 pozycja 1;   Zadania Nr 38 pozycja 
1 i 2;   Zadania Nr 41 pozycja 1   i    Zadania Nr 51 pozycja 3 ) 

Dokument na potwierdzenie spełnienia wymagań 

I II 

Oferowany przedmiot zamówienia musi być 
dopuszczony do obrotu i do używania zgodnie z 
ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 
2010 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późn.zm.) 

1. Deklaracja zgodności CE, chyba że ustawa o 
wyrobach medycznych stanowi inaczej; 
2. Dokument potwierdzający dokonanie 
odpowiednio : zgłoszenia lub powiadomienia o 
wprowadzeniu wyrobu medycznego do obrotu, 
chyba że ustawa o wyrobach medycznych 
stanowi inaczej;  
3.      Dokument potwierdzający 
przeprowadzenie procedury oceny zgodności 
wyrobu medycznego z wymaganiami 
zasadniczymi (certyfikat zgodności wydany przez 
jednostkę notyfikowaną, uczestniczącą w ocenie 
zgodności), chyba że ustawa o wyrobach 
medycznych stanowi inaczej. 
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W przypadku gdy ustawa o wyrobach 
medycznych stanowi inaczej i dopuszcza inne 
dokumenty, ni ż wymienione w pkt 1-3 
powy żej, Wykonawca zobowi ązany jest zło żyć 
dokument równowa żny dokumentowi 
wymaganemu w siwz, zgodnie z ustaw ą o 
wyrobach medycznych. 
 

 
ROZDZIAŁ IV 
 
4.1. Termin wykonania zamówienia : dostawa sukcesywna w ciągu 24 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy. 

 
ROZDZIAŁ V 
 
5.1.    Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania         
          oceny spełniania tych warunków :  

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 
 
 I. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli    
    przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  
 
Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie Oświadczenia 
Wykonawcy ( zał. nr 3 do siwz ) wg reguły spełnia/ nie spełnia. 
 
II. posiadania wiedzy i doświadczenia. 
 
Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie - co najmniej 1 dostawę do każdego z zadań w zakresie dostawy drobnego sprzętu 
medycznego o wartości minimum PLN brutto : 
 

Numer Zadania Wartość dostawy 
brutto Numer Zadania Wartość dostawy 

brutto 
Zadanie Nr 1 1 300,00 PLN Zadanie Nr 33 15 880,00 PLN 
Zadanie Nr 2 49 680,00 PLN Zadanie Nr 34 630,00 PLN 
Zadanie Nr 3 17 820,00 PLN Zadanie Nr 35 7 850,00 PLN 
Zadanie Nr 4 46 660,00 PLN Zadanie Nr 36 2 590,00 PLN 
Zadanie Nr 5 18 360,00 PLN Zadanie Nr 37 1 750,00 PLN 
Zadanie Nr 6 32 670,00 PLN Zadanie Nr 38 10 650,00 PLN 
Zadanie Nr 7 63 450,00 PLN Zadanie Nr 39 6 750,00 PLN 
Zadanie Nr 8 760,00 PLN Zadanie Nr 40 6 840,00 PLN 
Zadanie Nr 9 11 880,00 PLN Zadanie Nr 41 16 830,00 PLN 
Zadanie Nr 10 9 450,00 PLN Zadanie Nr 42 14 260,00 PLN 
Zadanie Nr 11 49 140,00 PLN Zadanie Nr 43 21 170,00 PLN 
Zadanie Nr 12 53 300,00 PLN Zadanie Nr 44 6 910,00 PLN 
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Zadanie Nr 13 11 340,00 PLN Zadanie Nr 45 1 620,00 PLN 
Zadanie Nr 14 7 560,00 PLN Zadanie Nr 46 14 780,00 PLN 
Zadanie Nr 15 4 320,00 PLN Zadanie Nr 47 6 100,00 PLN 
Zadanie Nr 16 1 620,00 PLN Zadanie Nr 48 1 890,00 PLN 
Zadanie Nr 17 5 400,00 PLN Zadanie Nr 49 340,00 PLN 
Zadanie Nr 18 10 800,00 PLN Zadanie Nr 50 5 770,00 PLN 
Zadanie Nr 19 1 080,00 PLN Zadanie Nr 51 6 710,00 PLN 
Zadanie Nr 20 21 330,00 PLN Zadanie Nr 52 1 440,00 PLN 
Zadanie Nr 21 11 240,00 PLN Zadanie Nr 53 6 350,00 PLN 
Zadanie Nr 22 1 950,00 PLN Zadanie Nr 54 36 830,00 PLN 
Zadanie Nr 23 1 200,00 PLN Zadanie Nr 55 4 700,00 PLN 
Zadanie Nr 24 1 000,00 PLN Zadanie Nr 56 380,00 PLN 
Zadanie Nr 25 2 420,00 PLN Zadanie Nr 57 440,00 PLN 
Zadanie Nr 26 3 510,00 PLN Zadanie Nr 58 13 030,00 PLN 
Zadanie Nr 27 9 080,00 PLN Zadanie Nr 59 1 600,00 PLN 
Zadanie Nr 28 4 840,00 PLN Zadanie Nr 60 62 300,00 PLN 
Zadanie Nr 29 150,00 PLN Zadanie Nr 61 54 270,00 PLN 
Zadanie Nr 30 1 110,00 PLN Zadanie Nr 62 11 070,00 PLN 
Zadanie Nr 31 830,00 PLN Zadanie Nr 63 4 050,00 PLN 
Zadanie Nr 32 60,00 PLN   
 
 
w ramach jednego kontraktu – odpowiednio w każdym zadaniu. W przypadku gdy 
Wykonawca składa ofertę na kilka zadań, Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez 
Wykonawcę jedną dostawą w ramach jednego kontraktu na wartość równą lub wyższą od 
sumy wartości wskazanych w ww. warunku obliczonych dla danych zadań. 
Np. w przypadku gdyby Wykonawca składał ofertę na zadanie nr 2, zadanie nr 32 i zadanie 
nr 46 to może wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 1 dostawy w ramach 
jednego kontraktu na wartość co najmniej  64 520,00 PLN brutto.  
 
Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wykazu 
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych, również wykonywanych 
dostaw w zakresie dostaw objętych przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w 
tym okresie (zał. nr 6 do siwz) oraz dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie oraz oświadczenia Wykonawcy ( zał. nr 3 do siwz ) wg reguły spełnia/ nie spełnia.  
 
III. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do         
     wykonania zamówienia. 
 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  
 
Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie Oświadczenia 
Wykonawcy (zał. nr 3 do siwz ) wg reguły spełnia/ nie spełnia.  
 
IV. sytuacji ekonomicznej i finansowej 
 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  
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Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie Oświadczenia 
Wykonawcy (zał. nr 3 do siwz ) wg reguły spełnia/ nie spełnia.  
 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonaniu zamówienia. 
 
Wszystkie warunki wymienione w pkt. 5.1. musz ą być spełnione ł ącznie. Zamawiaj ący 
dokona wyboru oferty spo śród ofert niepodlegaj ących odrzuceniu. 
 
ROZDZIAŁ VI 
6.1. Wykaz oświadcze ń i dokumentów, jakie maj ą złożyć wykonawcy w celu   
           potwierdzenia spełniania warunków udział u w post ępowaniu:  
 
6.1.1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 
Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów 
celem potwierdzenia spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 
6.1.1.1. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na druku, który 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 
6.1.1.2. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych dostaw w zakresie dostaw objętych przedmiotem zamówienia w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane (na druku stanowiącym 
załącznik nr 6 do siwz) oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie.  
6.1.1.3. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia określonych zasobów na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp – dotyczy, gdy Wykonawca korzysta z 
powyższej możliwości.  
6.1.2. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, 
Zamawiajacy żąda dostarczenia przez Wykonawcę następujących oświadczeń i 
dokumentów: 
6.1.2.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na druku który stanowi załącznik nr 4 
niniejszej SIWZ. 
6.1.2.2.  aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Zaświadczenie winno jednoznacznie wskazywać osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do 
dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy. 
6.1.2.3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
6.1.2.4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
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6.1.2.5.   aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 
6.1.2.6.   aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 
6.1.2.7     aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 
6.1.2.8. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 2 pkt 5 albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 
6.1.3. Celem potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada opisowi przedmiotu 
zamówienia Zamawiaj ący żąda dokumentów wymienionych w Rozdziale III w  
kolumnie II tabeli nr 1 niniejszej siwz ( nie dotyczy Zadania Nr 30 pozycja 1;   Zadania Nr 
35 pozycja 2;   Zadania Nr 36 pozycja 1;   Zadania Nr 38 pozycja 1 i 2;   Zadania Nr 41 
pozycja 1   i    Zadania Nr 51 pozycja 3 ) :  
 
6.1.4. Wykonawcy składający ofertę wspólnie, na podstawie art. 23 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (dotyczy m.in. spółki cywilnej i tzw. konsorcjum), zobowiązani są, poza 
dokumentami wymienionymi wyżej, do złożenia dokumentu ustanawiającego pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji 
dotyczące „wykonawcy” w zakresie obowiązku złożenia stosownych oświadczeń i 
dokumentów stosuje się odpowiednio do wszystkich wykonawców składających ofertę 
wspólnie. Jeżeli oferta wykonawców, składających ofertę wspólnie zostanie wybrana, 
zamawiający może przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców.  
 
W przypadku: 
 
1. Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10-11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej , Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie 
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące 
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10-11 ustawy, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, z tym że 
w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.2.2.; 6.1.2.3.; 
6.1.2.4. oraz 6.1.2.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
    (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert) 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i    
    zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub     
    rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania    
    decyzji właściwego organu, 
    (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert) 
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie: 
    (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert) 
d) w zakresie pkt 6.1.2.5. i 6.1.2.7. – składa zaświadczenie właściwego organu    
    sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,   
    której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy    
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    Pzp.  (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert) 
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt. a, b, c i d 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 
 
 
Wszystkie dokumenty musz ą być złożone w oryginale lub kopii po świadczonej za 
zgodno ść z oryginałem przez osob ę uprawnion ą do podpisania oferty. 
 
6.2.  Ponadto Wykonawca ubiegaj ący si ę o udzielenie zamówienia publicznego,    
        zobowi ązany jest do zło żenia ni żej wymienionych dokumentów:  
 
6.2.1.  Wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy”, zgodnie z Załącznikiem Nr 1  do 
niniejszej SIWZ; 
6.2.2. Zaakceptowany i podpisany formularz asortymentowo - cenowy zgodnie z  
Załącznikiem nr od 2.1 do 2.63  -   do niniejszej SIWZ; 
6.2.3.  Pełnomocnictwo  w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, 
gdy Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi 
zawierać w szczególności dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. 
6.2.4.   Załącznik nr 7 do SIWZ – grupa kapitałowa;  
6.2.5.   Dowód wniesienia wadium. 
 
ROZDZIAŁ VII 
7.1. Informacje o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z  
           Wykonawcami oraz przekazywania o świadcze ń i dokumentów, a tak że   
           wskazanie osób uprawnionych do porozumie wania si ę z Wykonawcami:  
 
7.1.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące 
postępowania Zamawiający i Wykonawca przekazują faksem na nr tel. 54 412 94 32 
następnie potwierdzają pisemnie – przysyłając oryginał pocztą.  
Zamawiaj ący nie dopuszcza mo żliwo ści porozumiewania si ę drog ą e-mailow ą. 
7.1.2. Przesyłając oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze 
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
7.1.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane na numer faksu podany przez Wykonawcę, 
zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 
Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby: 
 

  Małgorzata Lewandowska  – Naczelna Pielęgniarka - do spraw merytorycznych tel.  
        54 412 94 17. 

 Beata Magom –inspektor ds. zamówień publicznych - do spraw proceduralnych –                                                                           
        tel/faks 54 412 94 32. 

 
7.1.4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we 
Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, pok. 304 z zaznaczeniem dot. 
postępowania DZP/32/2016. 
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7.1.5. Wykonawca może zwrócić się do Zmawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem o 
wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później niż 6 dni przed 
upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i 
odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na stronie 
internetowej www.szpital.wloclawek.pl w zakładce zamówienia publiczne pod warunkiem, że 
wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
7.1.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o 
zamówieniu, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 
przesłano siwz oraz umieści taką informację na stronie internetowej 
www.szpital.wloclawek.pl. 
 
ROZDZIAŁ VIII 
8.1. Informacje dotycz ące wadium.  
8.1.1.  W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium w następującej    

wysokości:  
Numer Zadania Wartość wadium Numer Zadania Wartość wadium 

Zadanie Nr 1 40,00 PLN Zadanie Nr 33 550,00 PLN 
Zadanie Nr 2 1 800,00 PLN Zadanie Nr 34 20,00 PLN 
Zadanie Nr 3 650,00 PLN Zadanie Nr 35 250,00 PLN 
Zadanie Nr 4 1 700,00 PLN Zadanie Nr 36 80,00 PLN 
Zadanie Nr 5 650,00 PLN Zadanie Nr 37 60,00 PLN 
Zadanie Nr 6 1 200,00 PLN Zadanie Nr 38 300,00 PLN 
Zadanie Nr 7 2 350,00 PLN Zadanie Nr 39 250,00 PLN 
Zadanie Nr 8 25,00 PLN Zadanie Nr 40 300,00 PLN 
Zadanie Nr 9 440,00 PLN Zadanie Nr 41 500,00 PLN 
Zadanie Nr 10 350,00 PLN Zadanie Nr 42 500,00 PLN 
Zadanie Nr 11 1 800,00 PLN Zadanie Nr 43 750,00 PLN 
Zadanie Nr 12 1950,00 PLN Zadanie Nr 44 250,00 PLN 
Zadanie Nr 13 400,00 PLN Zadanie Nr 45 60,00 PLN 
Zadanie Nr 14 280,00 PLN Zadanie Nr 46 500,00 PLN 
Zadanie Nr 15 150,00 PLN Zadanie Nr 47 200,00 PLN 
Zadanie Nr 16 60,00 PLN Zadanie Nr 48 70,00 PLN 
Zadanie Nr 17 200,00 PLN Zadanie Nr 49 10,00 PLN 
Zadanie Nr 18 400,00 PLN Zadanie Nr 50 200,00 PLN 
Zadanie Nr 19 40,00 PLN Zadanie Nr 51 200,00 PLN 
Zadanie Nr 20 790,00 PLN Zadanie Nr 52 50,00 PLN 
Zadanie Nr 21 400,00 PLN Zadanie Nr 53 200,00 PLN 
Zadanie Nr 22 70,00 PLN Zadanie Nr 54 1 350,00 PLN 
Zadanie Nr 23 40,00 PLN Zadanie Nr 55 170,00 PLN 
Zadanie Nr 24 35,00 PLN Zadanie Nr 56 10,00 PLN 
Zadanie Nr 25 80,00 PLN Zadanie Nr 57 10,00 PLN 
Zadanie Nr 26 130,00 PLN Zadanie Nr 58 450,00 PLN 
Zadanie Nr 27 330,00 PLN Zadanie Nr 59 50,00 PLN 
Zadanie Nr 28 150,00 PLN Zadanie Nr 60 2 300,00 PLN 
Zadanie Nr 29 5,00 PLN Zadanie Nr 61 2 000,00 PLN 
Zadanie Nr 30 35,00 PLN Zadanie Nr 62 400,00 PLN 
Zadanie Nr 31 30,00 PLN Zadanie Nr 63 150,00 PLN 
Zadanie Nr 32 2,00 PLN   
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Wadium musi obejmować okres związania ofertą i być wniesione przed upływem terminu 
składania ofert. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądzu musi być załączone do 
oferty w oryginale zapakowane w oddzielnej kopercie z adnotacją : Wadium znak 
postępowania: DZP/32/2016. Zaleca się aby kserokopia dowodu wpłaty wadium w 
jakiejkolwiek formie była także załączona do oferty i potwierdzona za zgodność z oryginałem. 
8.1.2.  Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej  Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 42, poz. 275) 
Poręczenie winno być ważne przez okres związania ofertą, który wynosi 60 dni od daty 
określonej jako data składania ofert. 
8.1.3.  Wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewem na konto w Banku 
PKO BP 201020 5170 0000 1902 0127 0370 z oznaczeniem „WADIUM - PRZETARG        
Nr DZP/32/2016 - Dostawa drobnego sprz ętu medycznego, post ępowanie I ”.  
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
8.1.4.  Zamawiający, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium zostanie wykluczony z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 uPzp. 
8.1.5.  Zamawiający dokonuje zwrotu wadium: 
a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a uPzp; 
b) Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po 
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
c) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
8.1.6.  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 uPzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w 
terminie określonym przez Zamawiającego. 
8.1.7.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 
8.1.8.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa art. 26 ust. 3 uPzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o 
których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z 
przyczyn nieleżących po jego stronie 
8.1.9.  Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z 
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 
 
ROZDZIAŁ IX 
9.1. Termin zwi ązania ofert ą:    
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni, licząc od daty upływu terminu do 
składania ofert.   
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ROZDZIAŁ X 
10.1.  Opis sposobu przygotowania ofert:  
a) ofertę składa się w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Treść oferty musi 
odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 
b) oferta musi zawiera ć wypełniony Formularz ofertowy  według Zał ącznika Nr 1 
,Formularz asortymentowo - cenowy  wg Załącznika Nr od 2.1 do 2.63 do niniejszej 
specyfikacji oraz wszystkie o świadczenia i dokumenty wymagane odpowiednimi 
postanowieniami SIWZ. 
c) oferta ma być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym 
atramentem oraz być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy (dotyczy 
również wszystkich załączników do oferty). Upoważnienie do podpisania oferty powinno być 
dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez 
wykonawcę. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest 
zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty powinny być 
podpisane przez zobowiązane osoby. Wszystkie dokumenty, a także wszelkie miejsca, w 
których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisujące ofertę; 
d) ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy 
stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty, 
zaadresowanym do Zamawiającego należy zamieścić następującą informację: „ Oferta na 
dostaw ę drobnego sprz ętu medycznego, post ępowanie I”, znak post ępowania: 
DZP/32/2016. Nie otwiera ć przed dniem 30.05.2016 r. godz. 11:00”.   
Na opakowaniu wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w z podaniem nazwy i 
dokładnego adresu wykonawcy. W przypadku braku tych informacji zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z jego braku np. przypadkowe otwarcie oferty 
przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą 
kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert, 
e) wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami 
ppkt „d”. koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem: „Zmiana” lub „Wycofanie”.  
f)     ze względu na nałożony na Zamawiajacego w art. 96 ust. 3 ustawy obowiązek 
udostępnienia do wglądu uczestnikom postępowania ofert składanych w postępowaniu z 
wyjątkiem części informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2003 r Nr 153 poz. 1503 ze zm.) – Wykonawca zobowiązany jest do 
jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa wraz 
z dokumentem potwierdzającym, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako wyrażenie zgody na 
ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w ustawie.   
Uwaga : Tajemnicy przedsi ębiorstwa nie mog ą stanowi ć informacje jawne na 
podstawie ustawy i innych obowi ązujących przepisów prawa. 
 
ROZDZIAŁ XI 
11.1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofer t. 
11.1.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego na adres : 
 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
im. błogosławionego ksi ędza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 

ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek 
Oferta na dostaw ę drobnego sprz ętu medycznego, post ępowanie I .  

Znak post ępowania: DZP/32/2016 
Dział Zamówie ń Publicznych i Zaopatrzenia pokój nr 304 
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11.1.2.  Nieprzekraczalny termin składania ofert : 30.05.2016 r. godz.10:00. Ofertę złożoną 
po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
odwołania. 
11.1.3. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2016 r. o godz. 11:00 w Sali 
Konferencyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, ul. Wieniecka 49 
(budynek administracji, III piętro - Sala Konferencyjna). 
 
Rozdział XII 
12.1. Opis sposobu obliczenia ceny:  
 
12.1.1. Obowiązuje następujący sposób obliczenia wartości brutto w formularzu cenowym:     
            (cena jednostkowa netto x ilo ść  + kwota VAT). 
12.1.2. Przy ustalaniu ceny należy stosować zaokrąglenia liczb do dwóch miejsc po 

przecinku na każdym etapie przeliczania, jeżeli cena jest wynikiem dokonanych 
wyliczeń to powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z 
zasadą: jeżeli trzecia liczba po przecinku jest równa pięć lub więcej to zaokrąglenie 
„w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to cena będzie 
zaokrąglona „w dół”. 

12.1.3. W przypadku, gdy zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 
obowiązku podatkowego Zamawiający, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

12.1.4. Cena oferty musi być obliczona w złotych polskich podana cyfrowo i słownie. Cenę 
oferty należy określić w wysokości netto i brutto  (z podatkiem od towarów i usług 
VAT).  Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją dostawy/usługi 
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.  

12.1.5. W przypadku stwierdzenia w Ofercie oczywistych omyłek rachunkowych, 
Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, wzywając go do wyrażenia zgody 
na dokonanie stosownych poprawek. W przypadku, gdyby Wykonawca nie wyraził 
zgody na dokonanie poprawek, Zamawiający odrzuci Ofertę. 

 
ROZDZIAŁ XIII 
13.1. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący b ędzie si ę kierował przy wyborze  oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposo bu oceny ofert według formuły:  
 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert: 
 
L.p KRYTERIUM  WAGA  
1. Cena brutto  95% 
2.  Termin płatności  5% 
 
Sposób obliczenia punktacji w kryterium ceny brutto  – 95 % według nast ępującego 
wzoru:  
PC= ( Cn/Co) x 95  
Gdzie: 
PC – oznacza liczbę punktów, które uzyskała dana oferta  
Cn – oznacza cenę najniższą brutto wśród złożonych ofert,  
Co – oznacza cenę brutto oferty badanej.  
Sposób obliczenia punktacji w kryterium termin płat ności za faktury 5 %:  
Do 30 dni – 0 pkt.  
Do 45 dni – 2,5 pkt.  
Do 60 dni – 5 pkt.  
 
ROZDZIAŁ XIV 
14.1. Informacje o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia p ublicznego :  
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Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin 
zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wyniku postępowania. Termin ten może 
ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania. O nowym 
terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu 
postępowania odwoławczego. 
 
ROZDZIAŁ XV 
15.1.  Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy : 
 
Zamawiający, w tym postępowaniu nie będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży 
najkorzystniejszą ofertę, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
ROZDZIAŁ XVI 
16.1.  Istotne dla stron postanowienia, które zostan ą wprowadzone do tre ści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki  umowy.  
 

16.1.1. Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w 
przypadku, gdy: 

a.   nastąpi obniżenie ceny; 
b.  nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen 
jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana 
cen brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem 
wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z 
uwzględnieniem obowiązujących regulacji. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym 
wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający 
dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 
ust. 5 pkt 1 uPzp, w tym także wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy 
wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie 
poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w 
art. 142 ust. 5 uPzp. 
c.  nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - 
Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z 
konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana związana ze zmianą wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu 
prawnego wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę. 
Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek 
Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, 
uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 2 uPzp, w tym także 
wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i 
dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) 
w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 
uPzp; 
d.  nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - 
Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz 
z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne. Zmiana związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu 
prawnego wprowadzającego zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
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zdrowotne. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny 
wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej 
zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 3 uPzp , w tym także 
wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i 
dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) 
w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 
uPzp; 
e.  nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy; 
f.   nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy; 
g.  zmiany terminu obowiązywania umowy, zgodnie z   § 4 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.  
16.1.2. Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą 
w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w 
szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego 
umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ, przy czym cena tego 
towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który została podpisana umowa. 
W przypadku zaprzestania lub zawieszenia produkcji towaru objętego umową Wykonawca 
winien udokumentować ten fakt.  
 
ROZDZIAŁ XVII 
17.1.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ących wykonawcy w toku 
post ępowania o udzielenie zamówienia :  
 
17.1.1. Wykonawcy, który ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Ustawy 
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  
17.1.2. Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
17.1.2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  
17.1.2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 
17.1.2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
17.1.2.4. 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 upływem 
terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 
uPzp. 
17.1.3.Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
17.1.3.1. 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 art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w 
inny sposób. 
17.1.3.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 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. 
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17.1.3.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 
10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powiązać wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
 
ROZDZIAŁ XVIII 
18.1. Informacje pozostałe: 
18.1.1. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach 
obcych:  
Zamawiaj ący nie przewiduje rozlicze ń w walutach obcych. Rozliczenia mi ędzy 
Zamawiaj ącym a Wykonawc ą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 
18.1.2.  Niezachowanie przez Wykonawcę wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji 
spowoduje odrzucenie jego  oferty. 
18.1.3. Każdy zainteresowany zamówieniem może złożyć pisemny wniosek o udostępnienie 
mu niniejszej specyfikacji. Specyfikacja jest bezpłatna i można ją odebrać: 

a/ osobiście w siedzibie zamawiającego (budynek administracji, pokój 304); 
b/ otrzymać pocztą; 
c/ pobrać ze strony internetowej www.szpital.wloclawek.pl. 

 
ROZDZIAŁ XIX 
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): 
 
1. Załącznik Nr 1      –  formularz ofertowy; 
2. Załącznik od Nr 2.1 do 2.63 –  formularz asortymentowo – cenowy; 
3. Załącznik Nr 3     –  oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; 
4. Załącznik Nr 4     –  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 uPzp; 
5. Załącznik Nr 5     –  wzór umowy; 
6. Załącznik Nr 6     -   wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw; 
7. Załącznik Nr 7     -  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja     
                                       o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitało 
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Załącznik Nr 1 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
DZP/32/2016 

 
 

................................................................ 
 
    ( pieczątka firmowa Wykonawcy ) 
      ................................... , dnia ..............2016 r. 
            (miejscowość ) 
 
 
 

 
 
 
 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostaw ę drobnego 
sprz ętu medycznego, post ępowanie I dla Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, 
które przekazane zostało zgodnie z art. 40 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych na stronę Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu  ……04.2016r. i 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2016/S …..……. w 
dniu …....04.2016r. oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zamawiającego i na stronie internetowej http://www.szpital.wloclawek.pl w dniu 
…...04.2016 r, zgodnie z wymaganiami okre ślonymi w SIWZ dla tego 
post ępowania składamy niniejsz ą ofert ę.  Oferujemy realizacj ę przedmiotu 
zamówienia: 
 
Zadanie nr 1  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 2  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 3  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania: 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
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Zadanie nr 4  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 5  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 6  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 7  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 8  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 9  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 10  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
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Zadanie nr 11   
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 12  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 13  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 14  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 15  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 16  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 17  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
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Zadanie nr 18  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 19  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 20  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 21  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 22  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 23  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 24  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
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Zadanie nr 25  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 26  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 27  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 28  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 29  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
 
Zadanie nr 30  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 31  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
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Zadanie nr 32  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 33  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 34  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 35  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 36  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 37  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 38  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
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Zadanie nr 39  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 40  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 41  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 42  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 43  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 44  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 45  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
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Zadanie nr 46  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 47  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 48  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 49  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 50  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 51  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 52  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
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Zadanie nr 53  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 54  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 55  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 56  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 57  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 58  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 59  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
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Zadanie nr 60  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 61  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 62  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Zadanie nr 63  
 
Łączna wartość netto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto zadania : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
 
 
Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w Rozdziale III niniejszej siwz 
oraz w załączniku nr od 2.1 do 2.63 do niniejszej siwz.  
 
Oferujemy …….. (max 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia 
z należytą starannością i wystawienia faktury VAT. 
 
                              
Oświadczamy, że: 

1. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin 

składania ofert. 

2. Projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ został przez nas zaakceptowany i w 

przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na proponowanych 

warunkach w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Jesteśmy*/ nie jesteśmy płatnikiem podatku od towaru i usług ( VAT) NIP……………………………. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

wszystkimi jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy od 

Zamawiającego niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

5. Podaję nazwy (firmy) Podwykonawców, na których zasoby powołuję się na zasadach określonych 

w art. 26 ust. 2b uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o których 

mowa w art. 22 ust. 1 uPzp. 
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……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

       Pouczenie : zgodnie z art. 36b ust. 2 uPzp 

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy p odmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał si ę, na zasadach okre ślonych w art. 26 ust. 2b uPzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w post ępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, 

wykonawca jest obowi ązany wykaza ć zamawiaj ącemu, i ż proponowany inny podwykonawca 

lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie  mniejszym ni ż wymagany w trakcie 

post ępowania o udzielenie zamówienia.  
 
Osoby do kontaktów z Zamawiającym : 
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 
umowy:............................................................................. tel. kontaktowy, faks: ......................................  
zakres odpowiedzialności...................................................................................................................... 
tel. kontaktowy, faks: ...........................................  zakres odpowiedzialności........................................... 
 
 
 
 
 
                                                                ………………………………………………………..              
                                                             (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
 

 
                                                                                                

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

(miejsce i data wystawienia)                                                 

∗ Niewłaściwe skreślić 



         

   
 
 

Załącznik nr 2.1 do SIWZ 

 
 
        

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
 

 
       

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 1. Sprzęt do respiratora Raphael. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 1  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 1 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Stawka 

% 

VAT 

Cena jedn. 

brutto 

(PLN) 

(kol.9+kol.

11) 

 

Wartość oferty brutto 

(PLN)  (kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Membrana jednorazowego użytku  szt. 4 
        

2. Sensor przepływu  szt. 20 
        

Łączna wartość  Zadania Nr 1 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.2 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 2. Sprzęt do respiratora Bennett 840. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 2  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr2 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 
Jednorazowe, jałowe rury 
oddechowe dla dorosłych 

 szt. 1000 
        

2. Fiolka do kolektora  szt. 4 
        

3. 
Filtry wielorazowego użytku 

wdechowe 
 szt. 20 

        

4. 
Filtry wielorazowego użytku 

wydechowe z fiolką kolektora 
 szt. 20 

        

5. 

System nebulizacji AeroNeb z 
uchwytem do mocowania 

nebulizatora 
 szt. 12 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 2 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.3 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 3. Sprzęt do respiratora Oxylog 2000. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 3  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 3 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 
Wielorazowe rury oddechowe dla 

dorosłych 
 szt. 10 

        

2. 

Zastawka wydechowa 
wielorazowego użytku, razem ze 
złączem kątowym i czujnikiem 

przepływu 

 szt. 14 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 3 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.4 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 4. Sprzęt do respiratora Medumat Standard 2. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 4  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 4 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 

 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 
Wielorazowy przewód pacjenta o 

długości 2 metrów 
długość 

2m 
szt. 20 

        

2. 
Jednorazowy przewód pacjenta o 

długości 2 metrów 
długość 

2m 
szt. 600 

        

3. Filtry powietrzne  szt. 40 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 4 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.5 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 5. Sprzęt do  respiratora Evita V300. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 5  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 5 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 

 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Zastawka do respiratora  szt. 8 
        

2. 
Czujnik – sensor tlenu – 
przepływowy - spirolog 

 szt. 40 
        

3. 
Jednorazowe rury oddechowe – 

obwód dla dorosłych 
 szt. 800 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 5 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.6 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 6. Sprzęt do respiratora Supportair. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 6  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 6 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 

 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Jednorazowe, jałowe rury 
oddechowe dla dorosłych – obwód 
dwuramienny z zastawką , długość 

180 cm 

długość 

180cm 
szt. 600 

        

2. Filtr powietrzny  szt. 10 
        

Łączna wartość  Zadania Nr 6 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.7 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 7. Sprzęt do aparatów do znieczulenia. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 7  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 7 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 

 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Jednorazowy system rur oddechowych: 

-z workiem oddechowym 2 litrowym, 

- długość od 150-200 cm, 

-do zmiany codziennie. 

worek 2l. 

długość 

150-200 

cm 

szt. 5000 

        

2. Jednorazowy system rur oddechowych: 

-z workiem oddechowym 2 litrowym, 

- długość od 150-200 cm, 

- rury na 7 dni. 

 

worek 2l. 

długość 

150-200 

cm 

szt. 700 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 7 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.8 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 8. Sprzęt do aparatu do znieczuleń Titus. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 8  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 8 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

 

 

Sensor O2 
 

 szt. 2 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 8 netto:   Brutto: 
 



 
 

35 

 
 
 
 
 
           Załącznik nr 2.9 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 9. Sprzęt do kardiomonitora Delta. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 9  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 9 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 

 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

 
Sensor SpO2 do pomiaru 

pulsoksymetrii dla dzieci 3-20 kg 
Oxi Max – infantOxygen sensor 

Max 1, jednorazowy 

 szt. 20 

        

2. 

Końcówki do pomiaru Ekg – 
przewód do pacjenta trójżyłowy 

 
 szt. 2 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 9 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.10 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 10. Sprzęt do kardiomonitora Infinity Gamma XL. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 10  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 10 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 

 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 
Mankiett do pomiaru RR, rozmiar 

23cm-33cm, szerokość 14 cm 

rozmiar 
23cm-
33cm, 

szeroko 
ść 14 cm 

szt. 6 

        

2. 
Wąż łączący NP 3,7 m do 

mankietu pomiaru RR 
3,7 m szt. 6 

        

3. 

Złącze saturacji: kabel 
przedłużający 2 metry, klips do 

saturacji dla dorosłych zakładany 
na palec, wielorazowy 

kabel 
przedłuża
jący 2 m 

szt. 10 

        

4. 
Sensor SpO2 do pomiaru 

pulsoksymetrii dla dzieci 3 - 20 kg 
 szt. 4 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 10 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.11 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 11. Sprzęt do aparatu do znieczuuleń TITUS, FABIUS CT, FABIUS, TIRO, PRIMUS. 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto 

(PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Przewód usuwający gazy 
anestetyczne, długość 5 metrów 

długość 
5 m 

szt. 4 
        

2. Czujnik - sensor tlenu- przepływowy - 
Spirolog 

 szt. 100 
        

3. 

Sensor O2 (do pomiaru saturacji)  szt. 8 
        

4. 
Wielorazowa rura silikonowa, długość 
180cm, końcówki 22F 

długość 
180cm, 

końcówki 
22F 

szt. 60 

        

5. 
Silikoowe worki oddechowe: 3 
litrowe, 2 litrowe, 1,5 ltrowe, 0,5 litra, 
końcówki 22F 

3 l, 2 l, 
1,5 l, 
0,5l, 

końcówki 
22F 

szt. 40 

        

6. Miki  szt. 40         

7. Pułapka wodna   szt. 100         

8. Filtr antybakteryjny do ssaka  szt. 20         

9. linia próbkujaca z końcówkami Luer - 
Lock 

 szt. 120 
        

10. Przejściówki końcowe 90°, złącze 
pacjenta M/15F, zakończone 15M, 
jałowe , port kapnografii z zatyczką 

 szt. 200 
        



 
 

38 

 

 

 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 11  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 11 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Trójnik Y standardowy, dla dorosłych, 
wielorazowy bez portów, złącze 
pacjenta 22M/15F, złącza obwodów 
oddechowych 22M 

 szt. 10 

        

12. Trójnik pacjenta Y z portem Luer - 
Lock, wielorazowy, do podłączania 
lini próbkujacej  

 szt. 20 
        

Łączna wartość  Zadania Nr 11 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.12 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 12. Sprzęt do kardiomonitora FX 2000 i FX 2000P. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 12  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 12 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 
Mankiet pomiaru RR: rozmiar14cm, 
długość ok.30cm oraz rozmiar 16 c, 
długość ok 30cm 

 szt. 16 
        

2. 
Przewód do pomiaru Ekg łącznie z 
końcówkami do pacjenta trójżyłowy  

 szt. 11 
        

3. 

Przewód do pomiaru saturacji , sensor 
- czujnik (bez przewodu pacjenta), 
przewódpacjenta (do łączenia z 
pacjentem) 

 szt. 12 

        

4. 
Cewnik Swana-Ganza do pomiaru 
metodą krwawą rzutu serca  

 szt. 2         

5. 
Aparat do pomiaru ciśnienia metodą 
krwawą - przetwornik do pomiaru IBP 
(lub czujnik ST-34) 

 szt. 1000 
        

6. 
Czujnik do pomiaru temperatury ciała 
z końcówką pod plecy 

 szt. 10         

Łączna wartość  Zadania Nr 12 netto:   Brutto: 
 



 
 

40 

 
 
 
 
           Załącznik nr 2.13 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 13. Sprzęt do kardiomonitora FX 3000 MD. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 13  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 13 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 

 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Przewód do pomiaru saturacji , 
sensor - czujnik (bez przewodu 
pacjenta), przewódpacjenta (do 
łączenia z pacjentem) 

 szt. 6 

        

2. 
Czujnik do pomiaru temperatury 
ciała z końcówką pod plecy 

 szt. 8 
        

Łączna wartość  Zadania Nr 13 netto:   Brutto: 
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Załącznik nr 2.14 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 14. Sprzęt do pulsoksymetru Novametrix. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 14  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 14: ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 
Przewód do pomiaru SO2, część 
przewodu do aparatu bez sensora 

 szt. 2 
        

2. 
Przewód do pomiaru SO2, cały 
przewód do pacjenta z sensorem  

 szt. 8 
        

Łączna wartość  Zadania Nr 14 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.15 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 15. Sprzęt do pulsoksymetru Autoclor Plus. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 15  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 15 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 

 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Przewód do pomiaru Ekg, 
trójżyłowy, z końcówkami do 
pacjenta 

 szt. 2 
        

2. Czujnik oksymetryczny na palec  szt. 4 
        

Łączna wartość  Zadania Nr 15 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.16 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 16. Sprzęt do kapnografu Novametrix. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 16  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 16 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

 

 Przewód do pomiaru kapnografii razem z 

adapterem wielorazowego użytku 

 szt. 2 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 16 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.17 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 17. Sprzęt do monitora ICP do pomiru RR śródczaszkowego. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 17 : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 17 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

 

 

Cewnik - dren do pomiaru 
ciśnienia śródczaszkowego  
 

 szt. 10 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 17 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.18 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 18. Sprzęt do moniora BIS VISTA do pomiaru głębokości uśpienia. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 18  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 18 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Czujnik - sensor 
 

 

 szt. 200 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 18 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.19 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 19. Sprzęt do defibrylatora Defi Max. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 19  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 19 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 

 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

 

 

Przewód do pomiaru SO2 razem z 
sensorem, bez połączeń  
 

 szt. 2 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 19 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.20 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 20. Worki samorozprężalne i części zamienne. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 20  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 20 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 

 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Worek samorprężalny 2000 ml 2000 ml szt. 40 
        

2. Worek samorprężalny 500 ml 500 ml szt. 10 
        

3. Worek samorprężalny 635 ml 635 ml szt. 5 

        

4. 
Płatki do zastawki (okrągłe z 
otworem) 

 szt. 10 
        

5. 
Płatki do zastawki (tzw. kaczy 
dziób) 

 szt. 10 
        

6. Płatki do tylnej zastawki  szt. 10         

Łączna wartość  Zadania Nr 20 netto:   Brutto: 
 



 
 

48 

 
 
           Załącznik nr 2.21 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 21. Jednorazowe układy oddechowe do CEPA. 

 

 

 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Jednorazowe mikrobiologicznie czyste 
układy oddechowe z podgrzewanym 
ramieniem do CPAP IF LP  
zawierający generator i końcówki 
donosowe – układ pacjenta składający 
się z podgrzewanego kanału 
wdechowego o dł. 1,3-1,5 m z 
możliwością umieszczenia czujnika 
temperatury oraz dodatkowego 
niepodgrzewanego odcinka 
przeznaczonego do umieszczenia w 
inkubatorze .Układ oddechowy 
kompatybilny z nawilżaczem Fisher& 
Paykel 850 .  Rury o max.przekroju do 
10 mm. Generator zawierający 4 
dysze i ramię wydechowe o dł. max. 
do 0,6 m kompatybilny z układem 
oddechowym    oraz końcówki 
donosowe wykonane z silikonu w 
rozmiarze : S,M,L   kompatybilne z 
generatorem  . Opakowanie 
jednostkowe posiadające datę 
produkcji i datę terminu przydatności . 

 

 szt. 80 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 21 netto:   Brutto: 
 



 
 

49 

 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 21  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 21 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
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Załącznik nr 2.22 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 22. Komory nawilżacza. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 22  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 22 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 

 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

 

 

Komora nawilżacza 
mikrobiologicznie czysta z 
automatycznym poborem wody , czas 
napełnienia 70-80 s i pojemności od 
150 ml max. wypełnienia wodą . 
Komora kompatybilna z  nawilżaczem 
Fisher& Paykel 850. Opakowanie 
jednostkowe posiadające datę 
produkcji i datę terminu przydatności  
 

 szt. 80 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 22 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.23 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 23. Maseczki nosowe do generatora CEPAP IF LP. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 23  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 23 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

 

 Maseczki nosowe do generatora CPAP IF 

LP wykonane z miękiego silikonu, 

dopasowane anatomicznie do nosa 

noworodka. Maska przejrzysta, 

umożliwiająca wzrokową kontrolę 

przegrody nosowej, właściwego położenia 

maski oraz przepływu gazów 

oddechowych. Maski kompatybilne z 

generatorem Rozmiary: S,M,L,XL. 

Rozmiary

S,M,L,XL. 
szt. 40 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 23 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.24 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 24. Czujnik brzuszny.  

Łączna wartość  netto Zadania Nr 24  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 24 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Jednorazowy mikrobiologicznie czysty 

czujnik brzuszny oddechów. 

Kompatybilny z   CPAP IF LP. Wykonany z 

materiałów nie zawierających latexów, 

ftalanów i fenoli 

 szt. 80 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 24 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.25 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 25. Mocowania do generatora oddechów CEPA.  

Łączna wartość  netto Zadania Nr 25  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 25 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Jednorazowa mikrobiologicznie czyste,  

paskowe mocowanie do mocowania 

generatora oddechów  CPAP IF LP na 

głowie noworodka. Oznaczona 

rozmiarami: S,M,L,XL . Mocowanie nie 

powinno ograniczać dostępu do głowy 

noworodka. Materiał z którego wykonana 

jest uprzęż nie powinien zawierać 

substancji uczulających: latexów,  

ftalanów,fenoli. Kompatybilna z 

generatorem 

 

S,M,L,XL szt. 80 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 25 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.26 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 26. Układ oddechowy do respiratora. 

 

 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto 

(PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Jednorazowy mikrobiologicznie czysty 

układ oddechowy dla noworodków do 

respiratora z podgrzewanym ramieniem 

zawierający komorę do nawilżacza – 

przekrój rur do 10 mm,  zawierający 

podgrzewane ramię wdechowe od 1,3 m 

do 1,6 m i ramię wydechowe 

niepodgrzewane z pułapką wodną  z 

odcinkiem przedłużającym do inkubatora 

i drenem ciśnieniowym  . Komora 

nawilżacza kompatybilna z  nawilżaczem 

Fisher& Paykel 850 .Opakowanie 

jednostkowe posiadające datę produkcji i 

datę terminu przydatności . Do  

respiratora  Sechrist i Bear > 4 L/min 

 

 szt. 30 
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Łączna wartość  netto Zadania Nr 26  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 26 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Jednorazowy mikrobiologicznie czysty 

układ oddechowy dla noworodków do 

respiratora z podgrzewanym ramieniem 

wdechowym i wydechowym zawierający 

komorę do nawilżacza – przekrój rur do 

10 mm,  zawierający podgrzewane ramię 

wdechowe i wydechowe  od 1,3 m do 1,6 

m i dren ciśnieniowy  . Ramię 

wydechowe   wykonane z materiału 

odprowadzającego wilgoć na zewnątrz.  . 

Komora nawilżacza kompatybilna z  

nawilżaczem Fisher& Paykel 850 

.Opakowanie jednostkowe posiadające 

datę produkcji i datę terminu 

przydatności . Do respiratora Maquet 

przepływ od 0.3 do 4 L/min , 

 

 

 szt. 20 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 26 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.27 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 27. Czujnik saturacji typu Neclor. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 27  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 27 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Jednorazowy czujnik saturacji dla 

noworodków typu Nellcor – 

samoprzylepny , waga pacjenta < 3kg>40 

kg, długość kabla 0,9 m, czujnik LED, 

kompatybilny z kablem adaptera 

przedłużającego Nellcor . Zastosowanie na 

stopie i dłoni noworodka . Wykonany z 

materiałów bez użycia latexów. 

Możliwość wielokrotnego odklejania i 

przyklejania opaski mocującej czujnik. 

 szt. 300 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 27 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.28 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 28. Czujnik saturacji typu Masimo LNOP-Neo. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 28  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 28 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Jednorazowy czujnik saturacji dla 

noworodków typu Masimo LNOP-Neo do 

kardiomonitora DASH – samoprzylepny, 

waga pacjenta <3kg>40kg ,długość kabla 

0,20m, czujnik LED,  kompatybilny z 

kardiomonitorem DASH 2500 

.Zastosowanie na stopie i dłoni 

noworodka. Wykonany z materiałów bez 

użycia lateksów. Możliwość 

wielokrotnego odklejania i przyklejania 

opaski mocującej czujnik 

 

 szt. 160 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 28 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.29 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 29. Maseczki i dreny. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 29  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 29 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Jednorazowe maseczki do podawania 

tlenu z drenem dla noworodków – 

sterylna,  wykonana z przezroczystego 

nietoksycznego materiału, niezawierająca  

lateksu, maseczka wyposażona w 

regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę 

mocującą wokół głowy umożliwiającą 

regulację. Dren o długości ok. 210 cm o 

przekroju gwiazdkowym  zakończony 

uniwersalnymi końcówkami , odporny na 

zagięcia, łącznik maski z drenem 

obrotowy umożliwiający dostosowanie do 

pozycji pacjenta. Rozmiar maseczki - XS-S . 

 

XS-S szt. 60 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 29 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.30 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 30. Pokrowce do fototerapii. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 30  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 30 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Jednorazowe pokrowce fizelinowe na 

materacyki do lamp   łóżeczkowych do 

fototerapii –  koloru białego, 

przepuszczające światło niebieskie diody 

LED o długośći fali w przedziale 400 i 550 

nm, 

 

 szt. 200 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 30 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.31 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 31. Sondy 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 31  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 31 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Sonda moczowodowa prosta  dla 
noworodków– wykonana z PVC, 

przezroczysta, z prostym końcem . 
Rozmiar : Średnica cewnika- 04Fr, 

długość – 18 cm 

 szt. 120 

        

2. 

Sonda do karmienia pediatryczna – 
wykonana z PCV ( bez  ftalanów ), 

zakończona kolorowym konektorem 
typu luer  oznaczającym kod średnicy 
cewnika . Rozmiar :  CH 06 -Średnica 
cewnika – 2.0mm , długość 400 mm    

CH 08 -  Średnica cewnika – 2.8mm , 
długość 400 mm 

 szt. 800 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 31 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.32 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 32. Igły.  

Łączna wartość  netto Zadania Nr 32  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 32 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Igły do nakłucia lędźwiowego dla 

noworodków – ostrze typu Quincke,o 

rozmiarze 22 GA 1.50 IN  0.7x38mm, igła 

ze stali nierdzewnej z przeźroczystą 

nasadką uchwytu ułatwiającą wizualizację 

płynu, sztywna niesprężysta. Pakowana 

pojedynczo typu blister. 

 

22 GA 

1.50 IN  

0.7x38mm 

szt. 60 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 32 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.33 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 33. Filtry do inkubatora. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 33  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 33: ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 
Filtry powietrza pobieranego do 
inkubatora ATOM V-2100 G1 

 szt. 50 
        

2. 
Filtry powietrza pobieranego do 

inkubatora ATOM V-85 
 szt. 30 

        

3. 
Filtry powietrza pobieranego do 
inkubatora ISOLETTE C2000 

 szt. 30 

        

4. 
Filtry powietrza pobieranego do 

inkubatora CALEO 
 szt. 80 

        

5. 
Filtry powietrza pobieranego do 

inkubatora Dräger 8000 SC 
 szt. 40 

        

6. 
Filtry powietrza pobieranego do 
inkubatora ATOM Rabee Incu i 

 szt. 40 
        

7. 
Filtry powietrza pobieranego do 

inkubatora Giraffe 
 szt. 80 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 33netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.34 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 34. Papier do usg. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 34  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 34 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Papier do aparatu USG MITSUBISHI 

K161B-CE/KP1B-CE standard  

110mmx21mm 

 

110mmx

21mm 
szt. 40 

        

2. 

Papier do aparatu USG Videoprinter 
Mitsubishi K 65 HM 110mm x 21mm 

 

110mm x 
21mm szt. 10 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 34 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.35 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 35. Smoczki i butelki dla noworodków 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 35  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 35 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN                            ..................................................................  

           (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Jednorazowy  lateksowy smoczek  do 
karmienia,sterylny, anatomiczny z szerokim 
oparciem dla warg, z odpowietrzaczem do 

butelki standardowej do płynów, 
jednootworowy otwór przepływowy, 
antykolkowy system odpowietrzenia, 

umieszczony na zewnątrz, kompatybilny z 
gotowymi mieszankami mlecznymi oraz 

standardowymi butelkami. Pakowany 
pojedynczo. Rozmiar 1 – dla noworodków 
donoszonych i  przedwcześnie urodzonych 

. 

 szt. 6800 

        

2. 

Sterylna , jednorazowego użytku butelka z 
gwintem i nakrętką o pojemności 80 ml , 

czytelna , nieścieralna skala z podziałką od 
15 ml , co 5 ml , pole do wpisania 

indywidualnych oznaczeń . Kompatybilne 
ze standardowymi  nakrętkami 

jednorazowych  smoczków. Opakowanie 
zbiorcze. 

 szt. 5360 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 35 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.36 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 36. Podgrzewacze do butelek. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 36  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 36 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Podgrzewacz do pokarmu kobiecego i 
mieszanek mlecznych – powinien posiadać 

: dopasowany do wszystkich butelek i 
słoiczków z   pokarmem dostępnych na 

rynku, zabezpieczenie przed przegrzaniem, 
automatyczne wyłączenie po wyparowaniu 
wody, zakres tem.36o C – 100o C, funkcję 

podtrzymywania stałej temperatury, 
podświetlany wyświetlacz , widoczny w 

nocy, podgrzewanego pokarmu 
 Dane techniczne : napięcie 220-240 V, 

polska wtyczka 
 

 

 szt. 30 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 36 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.37 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 37. Akcesoria do rektoskopu. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 37  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 37 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Wziernik rektoskopowy - 
Sigmoidoskop jednorazowy 250 x 20 

mm opakowanie zbiorcze po 25 sztuk, 
kompatybilne z rektoskopem typu 

Heine HK 7000 

250 x 20 
mm 

szt. 200 

        

2. 
Spodenki fizelinowe do kolonoskopii, 

jednorazowe, rozmiar L L szt. 200 
        

Łączna wartość  Zadania Nr 37netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.38 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 38. Akcesoria do mycia pacjentów przed zabiegami chirurgicznymi. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 38  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 38 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

 

 

Rękawice do antybakteryjnego mycia 
ciała pacjentów (opakowanie do 10 
szt) 
 

 szt. 14000 

        

2. 
Rękawice do mycia ciała pacjenta, suche 

bez środka dezynfekującego  szt. 25000 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 38 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.39 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 39. Materace p/odleżynowe zmiennociśnieniowe. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 39  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 39 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

 

 

Materace zmiennociśnieniowe 
p/odlezynowe, wymiary 200x90x7cm 

 

200x90x7
cm 

szt. 50 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 39  netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.40 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 40. Kocyki do ogrzewania pacjenta. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 40  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 40 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

 

 Kocyki Cocon (full body) do ogrzewania 

pacjenta kompatybilne z urządzeniem 

Mistral 

 szt. 500 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 40 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.41 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 41. Kombinezon ochronny dla potrzeb SOR i ZRM. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 41  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 41 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

 

 

Kombinezon chroniący odzież 
wierzchnią przed zbrudzeniem, w 
rozmairach od XS do XXXL, kolor 
biały, z zasuwakiem, pakowane 

pojedynczo 
 

od XS do 
XXXL 

szt. 1440 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 41 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.42 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 42. Dreny do Shavera dla Otolaryngologii. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 42  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 42 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

 

 

Dren jednorazowy do Shavera 
sterylny, do pompy o dwóch 
poziomach 
 

 szt. 600 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 42 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.43 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 43. Zamknięty system zbórki stolca. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 43  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 43 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

 

 

Zamknięty system kontrolowanej 
zbiórki stolca 

 

 szt. 80 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 43 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.44 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 44. Sprzęt dla oddziału otolaryngologii. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 44  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 44 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Ostrze Shawera wielorazowego 
użytku, proste, podwójnie ząbkowane, 
średnica 4 mm, sterylne, pakowane 

pojedynczo, 

średnica 
4 mm 

szt. 4 

        

2. 
Ostrze do noża BIVERA RUTTGERF 
(mini skalpel), figura nr 65, sterylne, 

pakowane po 12 sztuk) 
 szt. 120 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 44 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.45 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 45. Butelki (płuczki tlenowe do reduktorów). 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 45  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 45 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

 

 
Butelka (płuczka tlenowa) do reduktora 
nawilżacza tlenowego, pojemność 240 ml 
 

240 ml szt. 100 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 45 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.46 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 46. Silikonowe maski. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 46  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 46 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Silikonowa maska do wentylacji 
nieinwazyjnej respiratorem, z podparciem 
na czoło i mocowaniem uprzęży maski do 
głowy, dla dorosłych, wielorazowego użytku 
romiar M 

M szt. 8 

        

2. 

Silikonowa maska do wentylacji 
nieinwazyjnej respiratorem, z podparciem 
na czoło i mocowaniem uprzęży maski do 
głowy, dla dorosłych, wielorazowego użytku 
romiar L 

L szt. 8 

        

3. 

Silikonowa maska do wentylacji 
nieinwazyjnej respiratorem, z podparciem 
na czoło i mocowaniem uprzęży maski do 
głowy, dla dorosłych, wielorazowego użytku 
romiar S 

S szt. 8 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 46 netto:   Brutto: 
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Załącznik nr 2.47 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 47. Prowadnice do intubacji. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 47  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 47 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Prowadnica Bougie, wielokrotnego użytku 
do trudnej intubacji dla dorosłych  

 szt. 60 

        

2. Prowadnica Bougie, wielokrotnego użytku 
do trudnej intubacji dla dzieci 

 szt. 60 
        

Łączna wartość  Zadania Nr 47 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.48 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 48. Kasetki biopsyjne. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 48  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 48 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Kasetki biopsyjne - różowe  szt. 3000 

        

2. Kastki biopsyjne - zielone  szt. 3000 
        

3. Kasetki do zatapiania białe  szt. 4000 

        

4. Kasetki do zatapiania zielone  szt. 2000         

5. Kasetki do zatapiania różowe  szt. 2000         

Łączna wartość  Zadania Nr 48 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.49 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 49. Nici sekcyjne. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 49  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 49 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

 

 
Nici sekcyjne  
 

 szt. 16 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 49 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.50 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 50 Szkiełka, probówki bibułki. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 50  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 50 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Szkiełka nakrywkowe (24x60mm) 24x60m
m 

szt. 30000 

        

2. Szkiełka nakrywkowe (24x32mm) 24x32m
m 

szt. 6000 
        

3. Bibułki filtracyjne (Ø 9,5mm) Ø 9,5mm szt. 4000 

        

4. 
Probówka zlewowa 2,2 ml z pokrywką (Ø 
10,8x43mm)- do cytowirówkiMPW-223c 

2,2 ml Ø 
10,8x43

mm   
szt. 400 

        

5. 
Wkładka kapilarowa do cytowirówki MPW 

223c  szt. 400 
        

Łączna wartość  Zadania Nr 50 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.51 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 51 Noże i tarcze. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 51  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 51 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 
Noże R 35  szt. 800 

        

2. 
Noże N35HR  szt. 800 

        

3. 
Tarcza do piły sekcyjnej kompatybilna z 

piłą firmy Elektronik Power  szt. 10 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 51 netto:   Brutto: 
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Załącznik nr 2.52 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 52 Utrwalacze do badań cytologicznych oraz środki do zaklejania preparatów mikroskopowych. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 52  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 52 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Środek do zaklejania preparatów 
mikroskopowych  szt. 16 

        

2. Utrwalacz do badań cytologicznych w 
aerozolu  szt. 24 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 52 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.53 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 53 Pończochy przeciw zakrzepowe. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 53  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 53 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3856 LFJ szt. 60 

        

37/28 LFH szt. 60 
        

3634 LFG szt. 60 

        
1. 

Pończochy przeciw zakrzepowe w 
rozmiarach: 

3549 LFF szt. 60 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 53 netto:   Brutto: 
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Załącznik nr 2.54 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 54 Asortyment do urządzenia VIO 200D. 

 

 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Elektroda neutralna dla dorosłych do 
urządzenia VIO 200D. Zamawiajacy 
wymaga elektrody neutralnej jednorazowej 
dla dorosłych do urzadzenia VIO 200D, 
dwudzielnej z pierścieniem 
ekwipotencjalnym 23 cm i powierzchni 85 
cm2 , która zapewni maksymalne 
bezpieczeństwo pacjentowi. 

Pierścień 

ekwipoten

cjalny -

23cm 

pow. 

85cm
2 

szt. 1800 

        

16,5cm szt. 1 
        

17,0cm szt. 1 
        

19,0cm szt. 2 
        

25,0cm szt. 2 
        

2. 

Pensetki bipolarne do urządzenia VIO 
200D.  Zamawiajacy wymaga: 1. pensetki 
bipolarne bagnetowe do urządzenia VIO 
200D w rozmiarach:16,5cm, 17cm, 19cm, 
25cm,                2. pensetki bipolarnej 
bagnetowej, ze stopu powodującego nie 
przyleganie koagulantu stosowanej między 
innymi w procedurach neurochirurgicznych 
o długości 170mm oraz końcówce 1mm do 
urządzenia VIO 200D. 

170mm, 

końcówk

a 1mm 

szt. 24 

        

3. 

Przewód do pensetki bipolarnej do 
urządzenia VIO 200D. Kabel 
przyłączeniowy, wielorazowy do pensetki 
bipolarnej do urządzenia VIO 200D, min. 
długość 4 metry. 

długość 

4m 
szt. 24 
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Łączna wartość  netto Zadania Nr 54  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 54 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

Elektroda neutralna dla dzieci do 
urządzenia VIO 200D. Zamawiający 
wymaga elktrody neutralnej jednorazowej 
dla dzieci o wadze od 5-15 kg do 
urządzenia VIO 200D, o powierzchni 72 
cm2, która zapewni maksymalne 
bezpieczeństwo pacjentowi. 

powierzc

hnia 

72cm
2 

szt. 50 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 54 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.55 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 55 Podkład żelowy. 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednost

ka miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Podkład żelowy, płaski na stół operacyjny, 
wielokrotnego użytku, równomiernie 
rozkładające ciężar pacjenta na powierzchni 
stołu oraz pozwalające na jego precyzyjne 
pozycjonowanie, pokryte powłoką o 
właściwościach zapobiegających namnażaniu 
się bakterii, niepowodujące alergii, 
zapobiegające  odleżynom. Maksymalny 
punktowy nacisk na ciało pacjenta nie większy 
niż 32 mmHg. Podkłady nie wchłaniają cieczy 
ani płynów. Podkłady mogą być 
dezynfekowane preparatami, które nie 
zawierają alkoholi. Podkłady mogą być 
podgrzewane do temperatury 40°C +/- 2°C i 
chłodzone do temperatury -23°C +/- 2°C 
Podgrzewanie podkładów może odbywać się 
przy użyciu:                                                                        
- koca grzewczego,  - ciepłej wody.                                                                   
Chłodzenie podkładów może odbywać się przy 
użyciu:                                                                               
- zamrażarki, - lodówki,  - zimnej wody.                  
W przypadku uszkodzenia podkładu, nie 
dochodzi do wycieku żelu. Podkład jest w pełni 
przezierny dla promieniowania 
rentgenowskiego i nie powoduje zacienienia 
obrazu RTG ani MRI. Podkłady nie zawierają 
silikonów ani lateksu. Podkłady wykonane tak, 
aby imitowały ludzką skórę z wyraźnym 
przeznaczeniem do bezpośredniego kontaktu 
ze skórą, hypoalergiczne (załączyć oryginale 
materiały producenta potwierdzające te 
właściwości).Instrukcja użytkowania w j. 
polskim w wersji papierowej i elektronicznej. 
Gwarancja min. 26 miesięcy. 

183cm x 

50cm x 

12,5mm 

szt. 4 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 55 netto:   Brutto: 
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Łączna wartość  netto Zadania Nr 55  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 55 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
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           Załącznik nr 2.56 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 56 Pozycjoner żelowy. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 56  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 56 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

20 x 7 x 

4cm 
szt. 2 

        

1. 

Pozycjoner żelowy pod głowę 
pacjenta, typu krążek z cissoidem. 
Wielorazowego użytku na stół 
operacyjny, wykonany z polimerowego 
lekko sprężystego, hypoalergicznego 
materiału antybakteryjnego nie 
zawierającego lateksu, sylikonu ani 
pestycydów. Pozycjoner pokryty błoną 
z termoplastycznego poliuretanu, 
odporny na zniszczenia 
mikrobiologiczne i środki 
dezynfekcyjne. Materiał nie wycieka 
po przebiciu osłony podkładu. Materiał 
przepuszczalny dla promieni 
rentgenowskich. 

20 x 9  x 

5cm 
szt. 2 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 56 netto:   Brutto: 
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 Załącznik nr 2.57 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 57 Rączka do lampy FAM-LUX 600. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 57  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 57 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Uchwyt kompatybilny z posiadaną lampą 
operacyjną FAM-LUX 600, wielorazowego 

użytku, odporny na działanie środków 
dezynfekcyjnych. 

 

 szt. 10 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 57 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.58 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 58 Narzędzia jednorazowe dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 58  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 58 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 
Nożyczki ostro-ostre, proste, pakowane po 

25 szt.  szt. 600 

        

2. 
Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean, 

pakowane po 25 sztuk  szt. 600 
        

3. Imadło chirurgiczne dł. 14 cm dł. 14 cm szt. 600 

        

4. Pęseta anatomiczna dł. 14 cm dł. 14 cm szt. 600 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 58 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.59 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 59 Kateter do embolektomii i trombolektomii. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 59  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 59 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Kateter do embolektomii i trombolektomii  

- jednokanałowy 

- jałowy 

- nietoksyczny, apirogenny 

- długość  80 cm 

- średnica balonu 8 mm 

- wykonany z poliamidu 

- znakowany co 10 cm 

- mandryn z nierdzewnej stali umieszczony w 

każdym kateterze ułatwia jego wprowadzenie 

do naczynia 

- miękkie zakończenie do minimum redukujące 

możliwość przebicia naczynia.  

- kateter zakończony nasadką luer-lock.  

- balon wykonany z lateksu.  

- zabezpieczony przed działaniem 

promieniowania UV. 

dostępne 

rozmiary 

3F; 4F; 5F; 

6F 

szt. 

 
80 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 59 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.60 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 60 Zgłębniki i sondy. 

 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Zgłębnik żołądkowo-dwunastniczy typu 

Salem, 

- silikonowany, 

-  dwukanałowy, 

- sterylny, 

- oznaczenie głębokości cewnika, 

-  dł. 114 cm- 120 cm, 

- do każdego cewnika dołączona jest sterylna 

zatyczka cewnikowa, 

- boczne końcowe otwory o łagodnych 

krawędziach, 

- op. zbiorcze po 25 sztuk 

16 ch – 

5,3mm 

18 ch - 

6.0mm 

20 Ch- 6,7 

mm 

szt. 2000 

        

2. 

Zgłębnik żołądkowy wykonany z medycznego 

PCV odpornego na skręcanie i złamanie, 

- sterylny, 

- lekko zaokrąglona, zamknięta końcówka, 

- boczne końcowe otwory o łagodnych 

krawędziach, 

- z końcówką umożliwiającą płukanie żołądka, 

- do każdego cewnika dołączona jest sterylna 

zatyczka cewnikowa. 

Dostępne rozmiary: 22, 24,30,35 (oznaczone 

różnymi kolorami łączników). 

 

22CH 

24 CH 

30 CH 

35 CH 

szt. 1000 
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3. 

Sterylny zestaw do odsysania pola 

operacyjnego składający się z: 

1. końcówka ssąca typu YANKAUER, typ 

zakrzywiony lub prosty 

- końcówka z otworem końcowym i czterema 

otworami bocznymi 

- długość końcówki 27-30cm 

- z kontrolą odsysania 

2. Dren łączący 

- długość drenu  200-300 cm , średnica wew. 7-

8mm, 10mm 

- dren od strony ssaka zakończony 

stożkowato z możliwością dopasowania do 

każdego typu zakończenia ssaka 

- dren od strony końcówki ssącej z 

możliwością wymiany końcówki 

- oba zakończenia drenu posiadają system 

zgięciowy 

- dren na całej długości powinien posiadać 

wzmocnienia zapobiegające zasysaniu 

nawet przy wysokim ciśnieniu 

- gładka powierzchnia wewnętrzna 

- pakowane jednostkowo wg norm PN-EN 556, 

PN-EN 868 

- sterylny 

- wykonany  z materiału przeznaczonego do 

zastosowań medycznych nie zawierającego 

lateksu 

długość 

drenu 

200-300 

cm 

średnica 

wew. 

7-8mm, 

10mm 

szt. 6700 

        

4. 

Jałowy dren łączący do odsysania pola 

operacyjnego 

- długość 200cm, 300cm 

- średnica wewnętrzna 5mm, 7mm 

- zakończenie obustronny lejek z 

możliwością docięcia i uszczelnienia 

systemu 

- oba zakończenia powinny posiadać system 

zgięciowy 

- wykonany z przezroczystego materiału 

przeznaczonego do zastosowań 

medycznych, nie zawierającego lateksu 

- dren wzmocniony zapobiegający zasysaniu 

- gładka powierzchnia wewnętrzna 

- pakowany jednostkowo 

- sterylny 

długość 

drenu 

200-

300cm 

średnica 

wew. 

5 mm, 

7mm, 

 

szt. 600 
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Łączna wartość  netto Zadania Nr 60  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 60 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

Dren tlenowy jałowy 

- wykonany z przezroczystego miękkiego 

materiału  do zastosowań medycznych, 

bez lateksu 

- długość 180cm - 300cm, średnica wewnętrzna 

3mm 

- końcówki drenu obustronnie rozszerzone 

lejkowate z możliwością 

dopasowania do różnej wielkości końcówek 

- pakowany pojedynczo 

- jednorazowego użytku 

długość 

180cm - 

300cm 

średnica 

wew. 

3mm 

szt. 1000         

6. 

Markery chirurgiczne 

- jałowe 

- nietoksyczne 

- nieplamiące 

- niedrażniący fiolet gencjany 

- końcówka zwykła 

 

szt. 800 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 60 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.61 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 61 Zgłębnik żołądkowy odbarczający. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 61  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 61 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Zgłębnik żołądkowy odbarczający  

-wykonany w 100% z silikonu medycznego o 

najwyższej biokompatybilności, 

-odpowiednia miękkość i doskonała 

elastyczność zapewniająca pacjentowi większy 

komfort, 

-posiada znacznik głębokości potwierdzający 

pozycję 

-zatyczka cewnikowa 

-linia kontrastująca w RTG  

-zwężona końcówka ułatwiająca 

wprowadzanie, 

-sterylna zatyczka cewnikowa dołączona do 

każdego cewnika 

-podwójne opakowanie 

-sterylny 

- boczne końcowe otwory o łagodnych 

krawędziach, 

6CH – dł. 

400mm 

 

8Ch -10Ch 

dł. 

800mm 

 

12Ch – 

14Ch 

dł. 

1200mm 

szt. 1500 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 61 netto:   Brutto: 
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           Załącznik nr 2.62 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 62 Igły doszpikowe. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 62  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 62 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Igły doszpikowe do nakłucia doszpikowego dla 

dorosłych i dla dzieci 

- jednorazowa igła  

- z mandrynem, wskaźnikiem głębokości 

wkłucia 

- nakrętka 

- igła o rozmiarze DIN 1518 x 1,2 mm O/36,5 

mm - regulacja długości w zakresie 1,6 -12,5 

mm 

 

DIN 1518 

x 1,2 mm 

O/36,5 

mm - 

regulacja 

długości 

w zakresie 

1,6 -12,5 

mm 

 

szt. 250 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 62 netto:   Brutto: 
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Załącznik nr 2.63 do SIWZ 

         

                                  DZP/32/2016 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy            

 
 
        

  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zadanie Nr 63 Ręcznik celulozowo-silikonowy bezpyłkowy USG. 

Łączna wartość  netto Zadania Nr 63  : ……………………..PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

Łączna wartość  brutto Zadania Nr 63 : ……………….…….PLN słownie : …………………………………………………………………………………..PLN 

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

                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

……………………………..,  dnia ………………2016 r. 
      (miejscowość) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu 
Rozmiar / 

model 

Jednostka 

miary 

Ilość na 

24 m-ce 

Nazwa 

handlowa 
Kod wyrobu Producent 

Cena jedn. 

netto (PLN) 

 

 

Wartość oferty 

netto (PLN)         

(kol. 5 x kol. 9) 

Staw

ka % 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (PLN) 

(kol.9+kol.11) 

 

Wartość oferty 

brutto (PLN)  

(kol.10+ kol.11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Ręcznik celulozowo-włókninowy 
bezpyłowy – zalecenia producenta  do 
czyszczenia głowic aparatu USG  
- wys. 23-25 cm, 130m-170m, ok. 300 odc.  
- waga 2-2,5 kg 

wys. 23-25 

cm, 130m-

170m, ok. 

300 odc. 

- waga 2-

2,5 kg 

szt. 600 

        

Łączna wartość  Zadania Nr 63 netto:   Brutto: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 3  
 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

DZP/32/2016 
 
 
 
………………………………………….. 
         ( pieczęć firmowa Wykonawcy ) 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  

 
W oparciu o art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych, przystępując do 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostaw ę drobnego sprz ętu medycznego, 
post ępowanie I dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego 
księdza Jerzego Popiełuszki  we Włocławku , zgodnie z art. 22 ust. 1  ustawy  Pzp z 
dnia 29 stycznia 2004r. - (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)  w imieniu Wykonawcy 
wskazanego powyżej 

 
oświadczam(my), że : 
 

1. posiadam(my) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
 
2. posiadam(my)  wiedzę i doświadczenie, 
 
3. dysponuję(my) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia , 
 
4. spełniam(my) warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
 
 

 ............................................................. 
                                                                            (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
....................................... , dnia .................. 2016 r. 
        ( miejscowość ) 
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Załącznik Nr 4   
 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

DZP/32/2016 
 

            
............................................................ 
       ( pieczęć firmowa Wykonawcy ) 
 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw ę drobnego sprz ętu medycznego, 
post ępowanie I dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego 
księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, w imieniu Wykonawcy wskazanego 
powyżej 
 

oświadczamy, że : 
 
brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1  ustawy Pzp z dnia 
29 stycznia 2004r. - (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ………….. ................................................. 
                                                                                     ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
....................................... , dnia .................. 2016 r. 
        ( miejscowość ) 
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Załącznik Nr 5  

 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

DZP/32/2016 

 

UMOWA  NR  DZP / 32 / 2016      WZÓR  

 

zawarta w dniu ……….2016 r  we Włocławku , pomiędzy : 

 

I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku,           

ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457089, 

NIP : 888 31 17 873, REGON : 341411727, reprezentowanym przez :  

Marka Bruzdowicza  – Dyrektora,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, a 

 

II. ……………………………………………………………………………., wpisaną do ………………………………………pod Nr ……….. ,              

NIP: …………., REGON : ………………………., zwaną  dalej  „Wykonawcą”, reprezentowana przez: 

 

 

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

                                                                              (imię i nazwisko, stanowisko) 

 

 

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod Nr DZP / 32/ 2016 na dostawę drobnego sprzętu 

medycznego, postępowanie I. 

 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego, postępowanie I w ilości i o 

wartości określonej w  *załączniku nr ….  do siwz w zadaniach, wskazanych w § 2 umowy.  

* (zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej) 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towar wymieniony w ust. 1 sukcesywnie na 

podstawie zamówień częściowych, składanych przez Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, telefon 

(54)412-94-63. 

3. W dalszej treści umowy „towar” oznacza przedmiot niniejszej dostawy. Wykonawca będzie dostarczał 

oznakowanie towaru, ilość, data produkcji, data ważności do użytku ( nie może być krótsza niż 12 miesięcy od 

daty dostawy ), producent.  

4. Numery serii umieszczone na opakowaniu muszą być zgodne z podanymi w fakturze lub innym dokumencie 

dostawy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać te dane na odpowiednim nośniku elektronicznym  

umożliwiającym przeniesienie tych danych do systemu komputerowego apteki. 

5. Zamawiający zastrzega, że ilość towaru będącego przedmiotem umowy może ulec zmniejszeniu w trakcie 

trwania umowy nie więcej niż 20% wartości brutto każdego zadania, w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

Powyższa zmiana nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego. 

 

§ 2 

1. Nazwy, ceny jednostkowe oraz ilości towarów stanowiących przedmiot umowy, określa Formularz  

asortymentowo - cenowy/ Przedmiot zamówienia, stanowiący *załącznik nr …do siwz - *(zapis zostanie 

uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej) – w  następujących zadaniach:  

      * zadanie nr ..... wartość netto : ....... zł, wartość brutto : ............ zł.  

      *(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej) 

2. Łączna wartość umowy:  wartość netto : ……….  zł, wartość brutto : …..……zł  

(suma wszystkich zadań wymienionych w § 2 ust. 1 ) 

3. Ceny towaru obowiązują i nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 lit. 

a - d umowy.  
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4. Cena towaru wymienionego w ust. 1 jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości przewidzianej  

przepisami prawa zawierającą wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją dostawy towaru, w tym w 

szczególności koszt :  

a. opakowania,  

b. transportu,  

c. rozładunku u Zamawiającego,  

d. ubezpieczenia na czas transportu.  

§ 3 

Wykonawca oświadcza, że dla wyrobów będących wyrobami medycznymi posiada odpowiednie i ważne 

świadectwa wydane przez odpowiedni urząd dopuszczający zaoferowany asortyment do użytkowania i na 

każde wezwanie Zamawiającego będzie je okazywał. 

 

§ 4 

1. Umowa obowiązuje od ……….…………..r. do ………………. r., (24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy),  z 

zastrzeżeniem ust. 2 .  

2. Umowa wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku dostarczenia 

Zamawiającemu towaru o wartości określonej w umowie. 

3. W przypadku nie wykorzystania umowy co do wartości określonej w umowie w terminie wskazanym w § 4 

ust. 1, termin jej obowiązywania może ulec wydłużeniu do całkowitego wykorzystania tej wartości, jednak nie 

dłużej niż o 6 miesięcy, licząc od upływu terminu wskazanego w § 4 ust. 1. 

 

§ 5 

1.   Dostawy towarów odbywać się będą sukcesywnie stosownie do składanych zamówień.  

2.   Wielkość oraz asortyment dostaw zostanie określony przy każdym jednostkowym zamówieniu.  

3.  Zamawiający każdorazowo kierować będzie do Wykonawcy zamówienie telefonicznie, faksem lub e-mailem 

– przechowywanym przez miesiąc od czasu uzyskania prawidłowo zrealizowanego zamówienia.  

4.   Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego. 

5.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w terminie 3 dni roboczych licząc od złożenia 

zamówienia w formie wskazanej w ust. 3, wraz z fakturą w ustalonym dniu tygodnia od poniedziałku do piątku 

w godz. 8
00

 – 14
00

, zapewnionym przez siebie transportem, na własny koszt i ryzyko do punktu przyjęcia towaru 

: do Magazynu Medycznego mieszczącego się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego 

księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6.  Strony ustalają, że przez dostawę do miejsc wskazanych należy rozumieć umieszczenie przez Wykonawcę 

dostarczanego towaru w miejscu przeznaczonym do jego magazynowania wskazanego przez Zamawiającego.   

7.  Zamawiający – przy odbiorze towaru - zobowiązuje się do sprawdzania każdorazowo jedynie ilości 

opakowań zbiorczych. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego przedmiotu umowy – między 

poszczególnymi pozycjami przedmiotu zamówienia w ramach danego zadania, przy zachowaniu niezmienionej 

ogólnej wartości przedmiotu umowy. Uprawnienie to nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wymaga 

dokonania zmiany umowy.         

9.  Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,  

zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. ( tj. Dz.U. 1951 Nr 4 poz. 28).  

 

§ 6 

1.  Zapłata należności za dostawę dokonana będzie przez Zamawiającego po wykonaniu dostawy przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.  

2.   Termin płatności wynosi ……. dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. 

3.   Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4.  Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na rzecz 

osób  trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

5.  Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego dokonać innych czynności prawnych z osobą 

trzecią, których przedmiotem są zobowiązania Zamawiającego  wynikające z umowy, w tym przejęcie długu 

Zamawiającego przez osobę trzecią, przystąpienie do długu Zamawiającego przez osobę trzecią, poręczenie 

przez osobę trzecią za zobowiązania Zamawiającego 

6.   Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh.  (dotyczy wyłącznie spółek 

z o.o.).  

§ 7 

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej 

umowy i przyjmowania zamówień jest …......................................  …………………….……………...  (tel. nr 

…..…....……………..) lub osoba zastępująca. 
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2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy i sprawowania nadzoru 

nad realizacją umowy jest Naczelna Pielęgniarka tel. nr (54) 412-94-17 lub osoba zastępująca.  

 

§ 8 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego zamówienia w całości bądź w części po 

terminie określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność 

zapewnienia dostępności towaru w Szpitalu. 

2. W przypadku braku dostawy w terminie określonym w umowie, Zamawiający ma prawo nabyć brakujące 

towary zgodnie z opisem asortymentu zawartym w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia u innego 

wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do 

wykonania nie zrealizowanej części zamówienia i bez obowiązku nabycia od Wykonawcy towarów 

dostarczonych po terminie. 

3. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się 

wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy 

ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a ceną 

towarów, którą  Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towary -  w terminie 14 dni od 

daty otrzymania wezwania do zapłaty. 

 

§ 9 

1.  W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego 

odbioru, a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru towaru - do jego 

wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w 

terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia reklamacji bądź przesłania na koszt Wykonawcy 

kwestionowanego towaru i powiadomienia o powyższym osoby wskazanej w § 7 faksem, najpóźniej w dniu, w 

którym upływają 3 dni robocze, a w przypadku jej uznania za zasadną do w wymiany towaru w ciągu dalszych 3 

dni roboczych. Niezależnie od prowadzonego postępowania reklamacyjnego, opisanego w niniejszym ustępie w 

zdaniach 1-2, Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z ustępami poniżej. 

2.   Reklamacja dostawy zostanie przekazana faksem lub drogą mailową. 

3.  W przypadku zwłoki w terminach dostaw podanych w umowie z winy Wykonawcy i nieuzgodnionych z 

Zamawiającym lub ich zaprzestania, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % ceny brutto każdej 

części dostawy obarczonej zwłoką lub niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki. 

4.  W przypadku, gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnią się nieprawidłowości w dostawie (w szczególności 

wady towaru lub braki) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % ceny brutto 

dostawy wadliwej lub w inny sposób niezgodnej z umową dostawy. 

5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar 

umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. W przypadku powtarzającej się złej jakości przedmiotu umowy, nieterminowych dostaw lub nie   

uwzględniania reklamacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem    

natychmiastowym bez wypowiedzenia lub odstąpienia. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od 

umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę umowną w  

wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy wskazanej w § 2 ust. 2 umowy. 

 

§ 10 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w  postaci 

aneksu pod  rygorem  nieważności . 

§ 11 

1. Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku,  gdy: 

a. nastąpi obniżenie ceny; 

b. nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto 

w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki 

podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę 

stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym 

wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis 

proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 1 uPzp, w tym także 

wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający 

uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we 

wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek 

opisanych w art. 142 ust. 5 uPzp. 

c. nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Zamawiający dopuszcza 
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możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana związana ze zmianą wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego 

wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę. Podstawą do dokonania zmiany w 

opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny 

opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 2 uPzp, w tym także 

wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający 

uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we 

wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek 

opisanych w art. 142 ust. 5 uPzp; 

d.  nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen 

jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne. Zmiana związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może 

nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek 

Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku 

wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 3 uPzp , w tym także wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy 

wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu 

jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 uPzp; 

e/  nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy; 

        f/  nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy; 

        g/  zmiany terminu obowiązywania umowy, zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.  

2. Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy 

zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub 

zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane 

w SIWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który została 

podpisana umowa. W przypadku zaprzestania lub zawieszenia produkcji towaru objętego umową Wykonawca 

winien udokumentować ten fakt.  

§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz Ustawy o 

wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późn.zm.). 

2. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej Sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie 

sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 13 

1. Umowę sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

2. Integralną część umowy stanowi : 

a/ Formularz asortymentowo-cenowy / Przedmiot zamówienia- *załącznik nr … do siwz, 

     *(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej) 

 

 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 

 

..................................................  
(pieczęć nagłówkowa) 

 

 

..................................................  
(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

................................................ 
( pieczęć nagłówkowa) 

 

 

..................................................  
(pieczęć kierownika jednostki) 
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Załącznik Nr 6  

 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
DZP/32/2016 

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

          ( pieczęć firmowa Wykonawcy ) 
 
 

Wykaz wykonanych dostaw 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostaw ę drobnego sprz ętu medycznego, 
post ępowanie I  dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego 
księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej 
przedstawiamy wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych dostaw w zakresie dostaw objętych przedmiotem zamówienia w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 1 dostawę do każdego z 
zadań w zakresie dostawy wyrobów medycznych – materiały opatrunkowe i chirurgiczne 
(obłożenia) o wartości minimum PLN brutto wymienionych w rozdziale V pkt 5.1. ppkt II 
niniejszej siwz,  w ramach jednego kontraktu, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz 
odbiorów wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie 
: 
 

l.p. Nazwa i adres Zleceniodawcy Nazwa dostarczanego 
asortymentu 

Termin 
wykonania 

Warto ść zamówienia  
 brutto [PLN] 

 

1. 
 

 

 

 

 

   

 

 

2. 
 

 

 

 

 

   

 

3. 
 

 

 

 

 

   

itd. 
......................................................... 

                                                                                    (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

W załączeniu do wykazu przedkładam(y) dowody, że dostawy jw. zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie.  
 
 
......................... , dnia .................. 2016 r. 
         ( miejscowość )  
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Załącznik Nr 7  
 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

DZP/32/2016 
 

………………………………………. 
    ( pieczęć firmowa Wykonawcy ) 
 
 
Lista podmiotów nale żących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o ty m, że 
wykonawca nie nale ży do grupy kapitałowej 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza 
Jerzego Popiełuszki we Włocławku w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw ę 
drobnego sprz ętu medycznego, post ępowanie I  dla Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego we Włocławku, oświadczam/y/, że podmiot, który reprezentuję: 
 
1. nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.)∗ 
2. należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w 
skład której wchodzą poniższe podmioty:∗ 
 

 
Lp.  Nazwa podmiotu Adres podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

 
UWAGA! Grupa kapitałowa – według ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie  
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) – rozumie  się przez to 
wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni 
przez jednego przedsiębiorcę, w tym również  tego przedsiębiorcę. 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(i) 
odpowiedzialności karnej z art. 297 kk oraz 305 kk. 
 
 
  
……………………………                                                                                           ……………………………………………. 
  (miejscowość i data)                                                                                                     (podpis i pieczątka osoby/osób    
                                                                                                                  uprawnionych do występowania w  imieniu wykonawcy) 
∗ Niewłaściwe skreślić 


