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I. DOKŁADNE DANE ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej 
- adres:  01 – 755 Warszawa; ul. Krasińskiego 54/56 
- numer NIP: 118 – 00 – 59 – 744 
- REGON: 010132188  
- bank (nazwa, oddział, nr konta):  PEKAO S.A. 

nr konta: 35 1240 6247 1111 0000 4976 2110 
- godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 08.00 – 15.00. 
- adres strony Zamawiającego: www.wiml.waw.pl 

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164z późn. zm.) dalej 
„ustawa” lub „uPzp”, o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej 209 000 euro. 

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem: 19/ZP/16  
3. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wskazany wyżej numer postępowania we 

wszystkich dokumentach składanych do Zamawiającego dotyczących niniejszego postępowania. 
4. W postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa uPzp. Zamawiający najpierw 

dokona ceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 uPzp) oraz kryteriów oceny 
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych materiałów medycznych, drobnego  

i trwałego sprzętu medycznego. 
2. Przedmiot zamówienia: 

Zadanie nr 1 - Jednorazowe materiały medyczne A 
Zadanie nr 2 - Jednorazowe materiały medyczne B 
Zadanie nr 3 - Jednorazowe materiały medyczne C 
Zadanie nr 4 - Jednorazowe materiały medyczne D 
Zadanie nr 5 - Jednorazowe materiały medyczne E 
Zadanie nr 6 - Jednorazowe materiały medyczne F 
Zadanie nr 7 - Jednorazowe materiały medyczne G 
Zadanie nr 8 - Przyrządy używane na salach operacyjnych 
Zadanie nr 9 - Przyrządy chirurgiczne 
Zadanie nr 10 - Pomoce medyczne – przewody do EEG 
Zadanie nr 11 - Pomoce medyczne – opaska na rękę  
Zadanie nr 12 - Materiały medyczne – jednorazowe elektrody EKG 
Zadanie nr 13 - Pomoce medyczne – paski i nakuwacze  
Zadanie nr 14 - Pomoce medyczne – żel 
Zadanie nr 15 - Materiały medyczne – jednorazowe elektrody do EMG 
Zadanie nr 16 - Pomoce medyczne do EEG i EMG  
Zadanie nr 17 - Jednorazowe materiały medyczne H 
Zadanie nr 18 - Jednorazowe materiały medyczne I 
Zadanie nr 19 - Jednorazowe materiały medyczne J 
Zadanie nr 20 - Papiery do aparatów MORTARA  
Zadanie nr 21 - Filmy RTG zębowe + odczynniki 
Zadanie nr 22 - Filmy RTG do drukarki Codonics Horizon GS-s  
Zadanie nr 23 - Filmy do drukarki DRAVIOW 5700 Laser  
Zadanie nr 24 - Papiery do Videoprintera  
Zadanie nr 25 - Materiały medyczne – do systemu sterylizacji plazmowej STERRAD NX, 

walidowany zgodnie z normą ISO 14937  
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Zadanie nr 26 - Materiały medyczne, jednorazowe narzędzia endoskopowe 
Zadanie nr 27 - Siatki medyczne 
Zadanie nr 28 - Przyrządy używane na salach operacyjnych A 
Zadanie nr 29 - Przyrządy używane na salach operacyjnych B 
Zadanie nr 30 - Szwy chirurgiczne A 
Zadanie nr 31 - Szwy chirurgiczne B 
Zadanie nr 32 - Szwy chirurgiczne C 
Zadanie nr 33 - Szwy chirurgiczne D 
Zadanie nr 34 - Szwy chirurgiczne E 

 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w formularzu cenowym, stanowiącym 

załącznik nr 2 do SIWZ. 
4. Materiały i sprzęt medyczny dostarczone w ramach realizacji umowy muszą być zakupione w 

oficjalnym kanale sprzedaży.  
5. Materiały i sprzęt medyczny dostarczony w ramach niniejszej umowy muszą być fabrycznie nowe, 

nieużywane, nieregenerowane. Przez stwierdzenie "fabrycznie nowy" należy rozumieć urządzenie 
opakowane oryginalnie (opakowanie musi być nienaruszone i posiadać zabezpieczenie zastosowane 
przez producenta).  

6. Materiały i sprzęt medyczny muszą być wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz 
roszczeń osób trzecich. Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze 
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 

7. Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania 
z produkcji lub sprzedaży. 

8. Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 
Publicznych CPV: 33140000-3 Materiały medyczne (zadanie od 1 do 7, 12, 15, 17, 18, 19, 25, 26, 
27), 33162200-5 Przyrządy używane na salach operacyjnych (zadanie 8, 28, 29), 33169000-2 
Przyrządy chirurgiczne (zadanie 9), 33196000-0 Pomoce medyczne (zadanie 10, 11, 13, 14,16), 
22000000-0 Druki i produkty podobne (zadanie 20, 24), 32354100-0 Klisza radiologiczna 
(zadanie 21, 22, 23), 33141121-4 Szwy chirurgiczne (zadanie od 30 do 34).  

9. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych na jedną lub dowolną liczbę części 
zamówienia.  

10. Zamówienie może zostać udzielone jednemu wykonawcy w odniesieniu do jednej lub dowolnej 
liczby części zamówienia lub kilku wykonawcom w odniesieniu do jednej części zamówienia albo 
w odniesieniu do dowolnej liczby części zamówienia. 

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

IV. INFORMACJE DODATKOWE 
 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w 

SIWZ sposób wykonania zamówienia (składania ofert wariantowych). 
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6) i 7) lub art. 134 ust. 6 pkt 3). 
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 

uPzp. 
 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
1. Wymagany termin realizacji zamówienia:  

a) 24 miesiące od dnia podpisania umowy – dotyczy zadania 9, 17, 18, 19, od 27 do 34. 
b) 18 miesięcy od dnia podpisania umowy – dotyczy zadania od 1 do 7, 24. 
c) 12 miesięcy od dnia podpisania umowy – dotyczy zadania od 10 do 16, od 20 do 23, 25, 26  
d) 6 miesięcy od dnia podpisania umowy – dotyczy zadania 8. 
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VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12)–23) uPzp oraz art. 24 ust. 5 

uPzp; 
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
o ile wynika to z odrębnych przepisów.  
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia. 

 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia. 

 
c) zdolności technicznej lub zawodowej.   

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia. 

 
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy 
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.2 lit. 
c), w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązany będzie 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13)–22) i art. 24 ust. 5 ustawy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 
którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 
w ust. 3. 

 
VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał 
braku podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 

258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z 
późn. zm.[7] lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 
r. poz. 176), 
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b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 
pkt 2)  

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w 
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest 
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się  
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 
1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  
o zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, w oparciu o przesłankę z art. 24 ust. 
5 pkt 1 uPzp, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 
r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 
615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 
r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615). 
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VIII. PODWYKONAWCY 
 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
2. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 
uPzp wobec tego podwykonawcy.  

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy.   

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.  

5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza 
informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 3 pkt 3.1. SIWZ. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem 
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 
podwykonawców. 

 
IX. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 
WYKLUCZENIA 

 
1. Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia: 

1.1. Aktualne oświadczenie o braku podstaw do wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-22) i 
art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp. Dokument należy złożyć w oryginale. Wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 3 do SIWZ. 

1.2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) uPzp w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postepowaniu. Wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 5 do SIWZ. Forma dokumentu: Oświadczenie, o którym mowa powyżej musi być 
złożone w formie oryginału. 

3. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:  
3.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 4 do SIWZ. Forma dokumentu: 
Oświadczenie, o którym mowa powyżej musi być złożony w formie oryginału. 

4. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w Rozdz. IX ust. 1 pkt 1.1. i ust. 3 pkt 3.1.  
będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których 
mowa w Rozdz. IX ust. 1 pkt 1.1. i ust. 3 pkt 3.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu i brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia. 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest 
ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 
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7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22 a 
ust. 1 uPzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, oraz spełnienia, w 
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza 
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdz. IX ust. 1 pkt 1.1.  

8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza 
informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdz. IX ust. 3 pkt 3.1. 

9. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne:  
9.1. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. IX ust. 1 pkt 1.2. składa dokument 
lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

9.2. jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w pkt. 9.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, 
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

10. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp polega 
na zdolnościach  lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, 
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w Rozdz. IX ust. 1 pkt 1.1 i 1.2. SIWZ. Zamawiający żąda przedstawienia ww. 
dokumentów także dotyczących podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć 
wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji 
Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a uPzp.  

11. Oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IX ust. 1 pkt 1.1 i ust. 3 pkt 3.1 SIWZ należy złożyć 
wraz z ofertą. Dokument określony w Rozdz. IX ust. 2 składany jest przez Wykonawców w 
terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia 
ofert. Pozostałe dokumenty wymienione w Rozdz. IX ust. 1 oraz ust. 10 (jeśli dotyczy) SIWZ 
wymagane będą tylko od Wykonawcy, którego oferta będzie oceniona jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca ten zobowiązany będzie je złożyć w terminie 5 dni od otrzymania wezwania.  

12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów, jeżeli 
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. W 
przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w Rozdz. IX ust. 1 pkt 1.2. SIWZ w formie elektronicznej pod określonym adresem 
internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z 
tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia. Zamawiający może żądać 
od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i 
pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

13. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 
od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 
– dalej “Rozporządzenie”).  

14. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na 
których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a uPzp oraz 
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.  

15. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa ust. 14 składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 
odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w 
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 
następuje w formie pisemnej.   
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16. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 
5 i § 7 Rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności 
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 uPzp, 
Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp, 
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

17. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdz. IX ust. 1 pkt 1.1. i ust. 3 pkt 
3.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 uPzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia 
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 
wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez 
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 
X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA  
SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz 
oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale IX niniejszej SIWZ (również w przypadku 
ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których 
Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną. 

2. Wszelką korespondencję kierowaną przez Wykonawców do Zamawiającego należy opisać numerem 
sprawy:19/ZP/16. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 
winny być składane na adres: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego 54/56, 
01 – 755 Warszawa.  

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: bstos@wiml.waw.pl lub mpuszkar@wiml.waw.pl, a 
faksem na nr 261 852 715. 

5. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: mgr Beata Stoś  
oraz mgr Magdalena Puszkarska tel. 261 852 689, 261 852 309, poniedziałek – piątek, 08.00 – 
15.00. 

6. W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku lub zawiadomienia za pomocą poczty 
elektronicznej albo faxu, druga strona na żądanie strony przekazującej, niezwłocznie potwierdza fakt 
jego otrzymania. 

7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania. 

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej 
zamawiającego: www.wiml.waw.pl 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: 
1) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia lub opisania przez Wykonawcę 

koperty, w której znajduje się składana przez niego oferta lub zmiana oferty; 
2) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji; 

3) nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w 
przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego adresu, numeru telefonu, faxu, 
adresu e-mail lub numeru sprawy; 

4) okoliczności wynikających z błędnego wskazania przez Wykonawcę w ofercie informacji 
dotyczących „rachunku prowadzonego w banku” oraz „numeru konta”, na który należy zwrócić 
wadium wniesione w pieniądzu. 
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10. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z 
Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż 
wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne 
formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej 
siedzibie. 

 
XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert.  
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Oferta powinna zawierać: 

1) formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (Wykonawca może złożyć 
ofertę na własnym formularzu, jednak złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje 
wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości formularza oferty; 

2) formularz cenowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ (Wykonawca może złożyć 
ofertę na własnym formularzu, jednak złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje 
wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości formularzacenowego; 

3) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności 
nie wynika z dokumentów rejestrowych, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza; 

4) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 pkt 1.1. i ust. 3 pkt 3.1. SIWZ  
5) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeśli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu 

trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji innego podmiotu.  Wykonawca, 
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie miał rzeczywisty dostęp do zasobów tych 
podmiotów w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówienia, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści załączonych dokumentów powinien 
wynikać: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 
d) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
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2. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku 
polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie 
elektronicznej.  

3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika  
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie 
należy dołączyć do oferty. 

4. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze 
lub maszynie do pisania. 

5. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku 
polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie 
elektronicznej.  

6. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie 
należy dołączyć do oferty. 

7. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze 
lub maszynie do pisania. 

8. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. zszyte 
lub zbindowane). 

9. Oferta musi być umieszczona w zaklejonej kopercie. Koperta musi posiadać następujące oznaczenia: 
 
 OFERTA NA DOSTAWĘ JEDNORAZOWYCH MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH, 

DROBNEGO I TRWAŁEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO 
 NIE OTWIERAĆ PRZED 26.10.2016r. godz. 11.00, 
 NAZWA I ADRES WYKONAWCY, 
 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: WIML, ul. Krasińskiego 54/56, 01 – 755 

Warszawa – PUNKT EWIDENCYJNY WIML bud. nr 2, pok. nr 37 
 
10. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub 
osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby 
podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka 
zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada 
pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie 
wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis. 

11. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert 

określonym w niniejszej SIWZ. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty 
powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej 
napisem: „Dostawa jednorazowych materiałów medycznych, drobnego i trwałego sprzętu 
medycznego” oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem 
odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do oświadczenia o zmianie lub wycofaniu oferty 
wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że oświadczenie o zmianie lub 
wycofaniu zostało podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 

13. W ofercie Wykonawca poda:  
a) wartość netto oraz wartość brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczoną zgodnie ze 

wskazówkami zawartymi w formularzu cenowym; 
b) wyrażony w dniach termin płatności wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia; 
c) wyrażony w dniach termin dostawy częściowej. 

14. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) powinny zostać umieszczone w odrębnej, 
zaklejonej kopercie, opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa” dołączonej do oryginału oferty. 
Wykonawca w treści oferty, powinien umieścić, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu 
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miejscu, informację, że jest on zastrzeżony oraz wykazać, że zastrzeżony dokument stanowi 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. 
obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że 
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną 
informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

15. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie 
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

16. Zgodnie z art. 91 ust. 3a uPzp Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Krasińskiego 54/56 bud. nr 2 w 

Punkcie Ewidencyjnym WIML, pokój nr 37, nie później niż do dnia 26.10.2016r. do godz. 10.00. 
2. Miejsce, data i godzina dostarczenia przesyłki z ofertą za pośrednictwem poczty, nie może 

przekraczać terminów wskazanych w pkt. XIV ppkt. 1. 
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.10.2016r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie  

ul. Krasińskiego 54/56 budynek nr 5, sala konferencyjna (parter). 
5. Wykonawcy oraz osoby trzecie mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.wiml.waw.pl informacje 

dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 
 
XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik 

nr 1 do SIWZ i będzie wynikać z wypełnionego we wszystkich pozycjach formularza cenowego, 
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. Sposób obliczenia ceny: ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto + VAT% = wartość 
brutto. 

3. Zaoferowana cena musi być podana w walucie polskiej, określona w sposób jednoznaczny i ostateczny, 
zawierać wszelkie oferowane przez Wykonawcę upusty i rabaty, z uwzględnieniem wszystkich kosztów 
związanych z realizacją umowy o zamówienie publiczne.  

4. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 
6. Cena oferowana przez Wykonawcę jest ostateczna, nie podlega negocjacjom i obowiązuje przez cały 

okres obowiązywania umowy. 
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

8. Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia 
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towarów, oblicza cenę oferty bez uwzględnienia w niej kwoty należnego podatku VAT, w 
formularzu podając wyłącznie wartość netto, Zamawiający w takim przypadku zastosuje zapisy ust. 
7. 

9. Wykonawca zagraniczny, w przypadku dostawy objętej przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 
2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny 
(Dz.U.UE.L.1992.302.1 ze zm.) oraz ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. 2015 r. 
poz. 858 ze zm.), kalkuluje cenę oferty bez uwzględnienia należnych w Polsce należności 
przywozowych (cło). Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do obowiązku uiszczenia 
należności przywozowych, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w 
niej ceny należności przywozowe, które miałby wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania  u Zamawiającego obowiązku uiszczenia opłat przywozowych, wskazując nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku uiszczenia 
tychże opłat, oraz wskazując ich wartość bez kwoty opłat przywozowych (cło). 

10. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty. 
 
XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami (osobno dla 

każdego zadania): 
 
 

Cena       60% (60 pkt) 
Termin płatności     20% (20 pkt) 
Termin dostawy częściowej   20% (20 pkt) 
Razem       100% (100pkt) 

 
2. W kryterium Cena (C) najwyższą liczbę punktów, tj. 60 pkt., otrzyma oferta Wykonawcy, który 

zaproponuje najniższą cenę brutto spośród zakwalifikowanych ofert, a każda następna według 
poniższego wzoru: 

 
 najniższa oferowana cena brutto  
 spośród zakwalifikowanych ofert 
  

cena brutto badanej oferty 
 
3. W kryterium Termin płatności (Tp) oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Najwyższą liczbę 

punktów tj. 20 pkt, otrzyma oferta zawierająca najdłuższy termin płatności, pozostali odpowiednio 
mniej, zgodnie z poniższym opisem: 

 
Termin płatności do 14 dni:  5 pkt. 
Termin płatności od 15 do 21 dni:  10 pkt. 
Termin płatności od 22 do 30 dni:  20 pkt. 

 
1) Zamawiający wymaga minimum 14 - dniowego i maksimum 30 - dniowego terminu płatności 

liczonego od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidłowo wystawionej faktury. 
2) W przypadku braku wpisania w ofercie terminu płatności lub wpisania mniej niż 14 dni oferta 

zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp. 
3) W przypadku podania wartości większej niż dopuszczalna maksymalna wartość (powyżej 30 

dni) Zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów, a do obliczeń (i do umowy z Wykonawcą) 
przyjmie maksymalną dopuszczalną wartość. 
 

C =  x 60 pkt. 
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4. W kryterium Termin dostawy cześciowej (Td) oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Najwyższą 
liczbę punktów tj. 20 pkt, otrzyma oferta zawierająca najkrótszy termin dostawy częściowej, 
pozostali odpowiednio mniej, zgodnie z poniższym opisem: 

 
Termin dostawy częściowej do 3 dni roboczych:   20 pkt. 
Termin dostawy częściowej od 4 do 5 dni roboczych: 10 pkt. 
 
 

1) Termin dostawy (poszczególnych dostaw) nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty  
złożenia zamówienia.  

2) W przypadku braku wpisania w ofercie terminu dostawy częściowej lub wpisania więcej niż 5 
dni roboczych oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 
2) ustawy Pzp. 

 
 

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu i ta, która uzyska najwyższą 
sumę punktów przyznanych w kryterium ceny, terminu płatności i terminu dostawy częściowej. 

6. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
7. Proponowane ceny nie podlegają zmianom ani negocjacjom. 
8. Wybór najkorzystniejszej oferty: końcowa punktacja zostanie obliczona jako suma punktów 

kryterium pierwszego, kryterium drugiego i kryterium trzeciego. 
 
XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w 
oparciu o podane kryteria wyboru. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego 
okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości 
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania 
zamówienia. 

3. W celu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić wykaz podwykonawców 
(jeżeli dotyczy), który będzie stanowił załącznik do umowy. 

 
XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 
 
1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 
 
XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI  ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
WYMAGA OD WYKONAWCY ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

 
1. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem określonym w – załączniku nr 6 do SIWZ. 
2. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN). 
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XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w zawarciu Umowy oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę wynikającą z naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

 
XXI. MOŻLIWOŚCI ZMIAN ZAWARTEJ UMOWY DOKONYWANE ZA ZGODĄ 

ZAMAWIAJĄCEGO  
 
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w 

szczególności w zakresie terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia wykonawcy, specyfikacji 
zamawianych towarów lub warunków wykonania, w następujących przypadkach: 
a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia; 
b) zmiany terminu realizacji umowy, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane 

okoliczności, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, nie dłużej jednak 
niż o 3 miesiące; 

c) zmian w przypadku wycofania asortymentu z produkcji - możliwość zaoferowania innego 
produktu o nie gorszych parametrach (dopuszcza się parametry wyższe oraz rozwiązania 
korzystniejsze dla Zamawiającego), w cenach nie przekraczających cen określonych w umowie; 

d) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany 
sposobu wykonania umowy; 

e) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom; 
f) siły wyższej.  

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 
XXII. ZAŁĄCZNIKI: 
 
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – formularz cenowy 
Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej 
Załącznik nr 6  – wzór umowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W sprawach nienormowanych niniejszą SIWZ ma zastosowanie 
Ustawa: „Prawo Zamówień Publicznych” oraz Kodeks Cywilny 
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załącznik nr1 

do SIWZ  
 

 
 

 
 
 
 
............................................................................................................ 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy) 
 
............................................................................................................ 
(telefon/ fax wykonawcy/ e-mail) 
 
NIP......................................................, REGON................................ 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednorazowych 
materiałów medycznych, drobnego i trwałego sprzętu medycznego, nr sprawy: 19/ZP/16: 
 
Ja (imię i nazwisko) ............................................................................................................... reprezentując  
 
Wykonawcę (nazwa i adres) ......................................................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że Wykonawca: 
 
1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę*(niepotrzebne pozycje skreślić): 
 

Zadanie nr 1 - Jednorazowe materiały medyczne A 
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Zadanie nr 2 - Jednorazowe materiały medyczne B 
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 

 
 

 
 

pieczęć Wykonawcy 
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Zadanie nr 3 - Jednorazowe materiały medyczne C 
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Zadanie nr 4 - Jednorazowe materiały medyczne D 
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Zadanie nr 5 - Jednorazowe materiały medyczne E 
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Zadanie nr 6 - Jednorazowe materiały medyczne F 
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Zadanie nr 7 - Jednorazowe materiały medyczne G 
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Zadanie nr 8 - Przyrządy używane na salach operacyjnych 
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 



 17 

 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Zadanie nr 9 - Przyrządy chirurgiczne 
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Zadanie nr 10 - Pomoce medyczne – przewody do EEG 
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Zadanie nr 11 - Pomoce medyczne – opaska na rękę  
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Zadanie nr 12 - Materiały medyczne – jednorazowe elektrody EKG 
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Zadanie nr 13 - Pomoce medyczne – paski i nakuwacze  
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
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Zadanie nr 14 - Pomoce medyczne – żel 
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Zadanie nr 15 - Materiały medyczne – jednorazowe elektrody do EMG 
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Zadanie nr 16 - Pomoce medyczne do EEG i EMG  
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Zadanie nr 17 - Jednorazowe materiały medyczne H 
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Zadanie nr 18 - Jednorazowe materiały medyczne I 
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Zadanie nr 19 - Jednorazowe materiały medyczne J 
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
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Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Zadanie nr 20 - Papiery do aparatów MORTARA  
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Zadanie nr 21 - Filmy RTG zębowe + odczynniki 
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Zadanie nr 22 - Filmy RTG do drukarki Codonics Horizon GS-s  
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Zadanie nr 23 - Filmy do drukarki DRAVIOW 5700 Laser 
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Zadanie nr 24 - Papiery do Videoprintera  
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
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Zadanie nr 25 - Materiały medyczne – do systemu sterylizacji plazmowej STERRAD NX, walidowany 

zgodnie z normą ISO 14937  
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Zadanie nr 26 - Materiały medyczne, jednorazowe narzędzia endoskopowe 
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Zadanie nr 27 - Siatki medyczne 
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Zadanie nr 28 - Przyrządy używane na salach operacyjnych A 
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Zadanie nr 29 - Przyrządy używane na salach operacyjnych B 
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Zadanie nr 30 - Szwy chirurgiczne A 
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
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(słownie : .....................................................................................................................................................) 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Zadanie nr 31 - Szwy chirurgiczne B 
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Zadanie nr 32 - Szwy chirurgiczne C 
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Zadanie nr 33 - Szwy chirurgiczne D 
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 

 
Zadanie nr 34 - Szwy chirurgiczne E 
 

Wartość netto: ............................................................................................................................................... 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
 
Wartość brutto: .............................................................................................................................................. 
 
(słownie : .....................................................................................................................................................) 
 
2. Oferuje przedmiot zamówienia spełniający wszystkie wymogi opisane przez Zamawiającego w 

SIWZ. 
3. Oferuje termin płatności ……….. dni (przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni i 

dłuższy niż 30 dni od daty otrzymania, przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury).  
4. Oferuje termin dostawy częściowej ………..…. dni roboczych. 
5. Wymagany termin realizacji zamówienia: 

a) 24 miesiące od dnia podpisania umowy – dotyczy zadania 9, 17, 18, 19, od 27 do 34. 
b) 18 miesięcy od dnia podpisania umowy – dotyczy zadania od 1 do 7, 24. 
c) 12 miesięcy od dnia podpisania umowy – dotyczy zadania od 10 do 16, od 20 do 23, 25, 26  
d) 6 miesięcy od dnia podpisania umowy – dotyczy zadania 8. 
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6. Udziela ….. miesięcznej gwarancji (min. 12 miesięcy) – dotyczy zadania od 1 do 7 oraz od 10 do 
34. 

7. Udziela ….. miesięcznej gwarancji (min. 24 miesiące) – dotyczy zadania 8 i 9. 
8. Informuje, że wybór oferty: 

a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług*; 

b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów i usług* (niepotrzebne 
skreślić, a wymagane pola uzupełnic jeśli dotyczy):: 

L.p. Nazwa towaru Wartość towaru netto (bez podatku VAT) 

   

   

 
9. Uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
10. Zapoznał się z warunkami postępowania oraz wzorem umowy i akceptuje warunki postępowania 

oraz warunki opisane we wzorze umowy. 
11. Oświadcza, że w przypadku wyboru oferty zobowiązuje się do podpisania umowy bez wnoszenia 

zastrzeżeń, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
12. Oświadcza, że zamówienie wykona w całości samodzielnie/ następujące części zamówienia 

powierzy podwykonawcom *(niepotrzebne skreślić, a wymagane pola uzupełnic jeśli dotyczy): 
Część przedmiotu zamówienia powierzana do 

wykonania podwykonawcy 
Nazwa podwykonawcy 

 
 

 
 
 

 
13. Zgodnie z Rozdz. IX ust. 12 SIWZ wskazuje dostępność poniżej wskazanych oświadczeń lub 

dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych  
i bezpłatnych baz danych: 

Nazwa oświadczenia lub dokumentu  
(lub odpowiednie odesłanie do dokumentu 

wymaganego w SIWZ np. Rozdz. IX ust. 1 pkt 
1.2. SIWZ): 

Adres strony internetowej ogólnodostępnej  
i bezpłatnej bazy danych 

  

 
14. Ofertę niniejszą składa na ………. kolejno ponumerowanych stronach.  
15. Oświadcza, że informacje i dokumenty wymienione w ……………………………….………, 

zawarte na stronach od …… do …… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 
ustawy  z dnia 16 kwietnia 2003r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzega, że nie mogą 
być udostępnione.** 

** Jeżeli Wykonawca zastrzeże informacje w Ofercie jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
 

1. ................................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................................... 
(…) 

___________________, dnia _______________ 
___________________________________________ 

podpisy  osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy



załącznik nr 2 
do SIWZ 

FORMULARZ CENOWY 
 

 
 

Zadanie nr 1 - Jednorazowe materiały medyczne A 
CPV 33140000-3 
 
Lp. Nazwa materiału J. m. Ilość Wartość netto VAT % Wartość brutto 
1 Refraktory tęczówkowe do sterylizacji ze stoperami rogówkowymi Szt. 10    
2 Błękit trypanu o stężeniu 0.06 % (barwnik do torebki przedniej) fiolki po 1 ml lub po 

0.5 ml 
fiolka 60    

3 Gaz do endotamponady do zabiegów siatkówkowych w ampułkostrzykawce 30 ml 
SF6 o stężeniu 20 % do podawania przez porty 23G 

Szt. 10    

4 Olej silikonowy  5000 cs w strzykawkach do podawania przez aparat DORC 
Associate 

Szt. 5    

5 Olej silikonowy 1000 cs w strzykawkach do podawania przez aparat DORC Associate Szt. 25    
6 Dekalina  w fiolkach po 7 ml. fiolka 25    
7 Barwnik uniwersalny do zabiegów witreoretinalnych do barwienia błon epiretinalnych 

I ILM w ampułkostrzykawkach o pojemności 0.5 ml z roztworem błękitu trypanu 
0.15% I brillant blue G o stężeniu 0.025% I polietylany o stężeniu 4% 

Szt. 10    

 
Razem 

   

 
Zadanie nr 2 - Jednorazowe materiały medyczne B 
CPV 33140000-3 
 
Lp. Nazwa materiału J. m. Ilość Wartość netto VAT 

% 
Wartość brutto 

1 Mikropęseta do witrektomii typu Eckardt 23G, jednorazowa, sterylna, precyzyjnie łapiąca 
końcem. Platforma chwytna o umieszczona w rurce ze stali nierdzewnej o długości 30 – 
35 mm i średnicy 0,6 mm. Rękojeść wykonana z poliwęglanu z antypoślizgowymi 
wypustkami o średnicy 15-18 mm, kolorowy  znacznik na obu końcach rękojeści  w celu 
identyfikacji narzędzia. Długość całkowita 150 - 170 mm. Op. zbiorcze 5 szt. 

Szt. 15    

2 Jednorazowe, sterylne, kaniule dwudrożne do zabiegów witreoretinalnych 23G do 
podawania dekaliny i barwników w opakowaniach po 5 sztuk 

Szt. 30    

3 Jednorazowy zestaw do witrektomii 23G, kompatybilny z aparatem DORC Associate 6700 Op. 5    
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zawierający : 
- witrektom pneumatyczny  23G  2500 cięć na minutę 
- kaseta jednorazowa 
- światłowód 23G 
- jednokrokowy zestaw 3 trokarów 23G ze zdejmowanymi zaworami i uniwersalnym 
drenem infuzyjnym 
- dren do podaży powietrza 
- 1 x osłonka na ekran 
- 1 x osłonka na pilot 
- 1 x plastikowy trójnik 
- 1 x konektor 2 x żeński 
1 opakowanie zawiera 5 zestawów   

4 Światłowód żyrandolowy podwójny w rozmiarze 25 G i / lub 27 G, kompatybilny z 
aparatem DORC Associate 6700. W zestawie ze światłowodem specjalny nóż/prowadnica 
do wykonania sklerotomii i wprowadzania włókna światłowodu. Jedno sterylne, 
jednorazowe opakowanie po 6 zestawów: światłowód, nóż. 

Op. 1    

 
Razem 

   

 
Zadanie nr 3 - Jednorazowe materiały medyczne C 
CPV 33140000-3 
 
Lp. Nazwa materiału J. m. Ilość Wartość netto VAT % Wartość brutto 
1 Kaniule Cortex extractor 23G 7/8” Szt. 100    

 
Razem 

   

 
Zadanie nr 4 - Jednorazowe materiały medyczne D 
CPV 33140000-3 
 
Lp. Nazwa materiału J. m. Ilość Wartość netto VAT % Wartość brutto 
1 Witrectom do aparatu INFINITI Alcon 23G Szt. 42    

 
Razem 
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Zadanie nr 5 - Jednorazowe materiały medyczne E 
CPV 33140000-3 
 
Lp. Nazwa materiału J. m. Ilość Wartość netto VAT 

% 
Wartość brutto 

1 Gaz do endotamponady do zabiegów siatkówkowych w ampułkostrzykawce 
30 ml C2F6 o stężeniu 16 % do podawania przez porty 23G 

Szt. 10    

 
Razem 

   

 
Zadanie nr 6 - Jednorazowe materiały medyczne F 
CPV 33140000-3 
 
Lp. Nazwa materiału J. m. Ilość Wartość netto VAT 

% 
Wartość brutto 

1 Sondy do endolaseroterapii do zabiegów witrektomijnych 23G do 
aparatu  Ellex Solitaire LP 4532 (zagięte) 

Szt. 25    

 
Razem 

   

 
Zadanie nr 7 - Jednorazowe materiały medyczne G 
CPV 33140000-3 
Lp. Nazwa materiału J. m. Ilość Wartość netto VAT 

% 
Wartość brutto 

1 Jednorazowe końcówki silikonowe typu brush  23G/0.6 mm do 
wielorazowych igieł fletowych typu 1281C w opakowaniach zbiorczych 
po 5-6 sztuk. 

Szt. 10    

 
Razem 

   

 
Zadanie nr 8 - Przyrządy używane na salach operacyjnych 
CPV 33162200-5 
 
Lp. Nazwa materiału J. m. Ilość Wartość netto VAT 

% 
Wartość brutto 

1 Głowica do fakoemulsyfikatora Infiniti firmy Alcon Szt. 2    
 
Razem 

   



 26 

 
Zadanie nr 9 - Przyrządy chirurgiczne 
CPV 33169000-2  
 
Lp. Nazwa materiału J. m. Ilość Wartość netto VAT % Wartość brutto 
1 Dren wielorazowy (100x) silikonowy z podgrzewaniem do 

insuflatora  PneumoSure 
Szt. 4    

 
Razem 

   

 
Zadanie nr 10 - Pomoce medyczne – przewody do EEG 
CPV  33196000-0 
 
Lp. Nazwa materiału J. m. Ilość Wartość 

netto 
VAT 

% 
Wartość 
brutto 

1 Przewód łączeniowy EEG do połączenia elektrod na sól z tablicą EEG. 
Przewód zakończony jest z jednej strony sprężynującym wtykiem 
bananowym o średnicy 2 mm do połączenia z elektrodą EEG, a z drugiej 
strony wtykiem do połączenia z tablicą EEG. Długość przewodu 80 – 120 
cm 

Szt. 30    

 
Razem    

   

 
Zadanie nr 11 - Pomoce medyczne – opaska na rękę  
CPV 33196000-0 
 
Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość Wartość 

netto 
VAT % Wartość brutto 

1 Etykieta termiczna  
Zebra Z-Band Direct  
25 x 279 mm opaski na rękę dla dorosłych białe 200 sztuk do Zebra HC 100 

szt. 6000    

 
Razem 
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Zadanie nr 12 - Materiały medyczne – jednorazowe elektrody EKG 
CPV   33140000-3 
 
Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość Wartość netto VAT 

% 
Wartość brutto 

1 Jednorazowa elektroda EKG Holter/Stress na bazie gąbki PE z 
języczkiem do mocowania kabla, żel stały, sensor Ag/AgCI ,o 
dobrej przyczepności 

Szt. 30000    

2 Jednorazowa elektroda EKG monitoringu na bazie gąbki PE , żel 
stały, sensor Ag/AgCI, o dobrej przyczepności 

Szt. 20000    

 
Razem          

   

 
Zadanie nr 13 - Pomoce medyczne – paski i nakuwacze  
CPV 33196000-0 
 
Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość Wartość 

netto 
VAT 

% 
Wartość 
brutto 

1 Paski testowe do pomiaru poziomu cukru w krwi glukometrem cechy: 
- nie wymagające kalibracji przed  użyciem nowego opakowania 
- zasysające krople krwi (nie  wymagające podaży kropli krwi na wskazane miejsce na pasku) 
- do pomiaru w gleukometrze wymagającym nie więcej niż 0,7 mikrolitra krwi wykonującym pomiar w czasie 
nie dłuższym niż 10 sekund 
- pakowane po 25-50 sztuk 

Szt. 12000    

2 Bezpłatna dzierżawa glukometrów do  
w/w pasków na czas trwania umowy 

Szt. 12 - - - 

3 Nakuwacz jednorazowego użycia do pomiaru glukozy z użyciem glukometru cechy: 
- sterylny 
- igłowy 
- głębokość nakłucia 2,2 – 2,4 mm 
- konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym użyciem  
-  ostrze schowane przed i po użyciu w sposób uniemożliwiający przypadkowe zakłucie się 
- prosty w obsłudze 
- bez jakichkolwiek elementów wielorazowego zastosowania  
- nie wymagający do użycia żadnego dodatkowego oprzyrządowania  

Szt. 12000    

 
Razem 
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Zadanie nr 14 - Pomoce medyczne –  żel     
CPV 33196000-0 
 
Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość Wartość netto VAT 

% 
Wartość brutto 

1 Żel do USG Aguasonic 100 / 5L op = 5 L 20    
 
Razem 

   

 
Zadanie nr 15 - Materiały medyczne – jednorazowe elektrody do EMG 
CPV 33140000-3 
 
Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość Wartość netto VAT 

% 
Wartość brutto 

1 Jednorazowe elektrody powierzchniowe odbiorcze do EMG Szt. 4000    
2 Jednorazowe  elektrody igłowe koncentryczne ze stalowym rdzeniem 0,35 x 25 mm Szt. 250    
3 Jednorazowe  elektrody igłowe koncentryczne ze stalowym rdzeniem 0,45 x 38 mm Szt. 500    
4 Jednorazowe elektrody samoprzylepne EMG  

15 x 20 mm z przewodem 1,5 m z wtykiem touchproof 
Szt. 1500    

 
Razem 

   

 
Zadanie nr 16 - Pomoce medyczne do EEG i EMG  
CPV 33196000-0 
 
Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość Wartość netto VAT 

% 
Wartość brutto 

1 Żel elektrolitowy a 250 ml do badań EMG o właściwościach 
nie gorszych jak żel SPECTRA 360 

Szt. 60    

2 Elektro żel przewodzący EEG do czepków elektrodowych  a 
480 g 

Szt. 120    

3 Pasta przewodząco – klejąca do przyklejania elektrod 
podczas badania EEG, EMG poprawiająca przewodnictwo 
sygnału  op. 114 g , o właściwościach nie gorszych jak pasta 
TEN 20 

Szt. 50    

4 Emulsja ścierna do czyszczenia skóry wrażliwej stosowana 
w EEG, EMG , przygotowuje skórę do badania, aby 
zmniejszyć oporność skóry , op. 114 g .o właściwościach 

Szt. 60    
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nie gorszych jak emulsja NUPREP 
5 Czepek do EEG do elektrod na sól rozmiar L Szt. 5    
6 Komplet elektrod grzybkowych EEG dla dorosłych Kpl. 2    

 
Razem 

   

 
Zadanie nr 17 - Jednorazowe materiały medyczne H 
CPV 33140000-3 
 
Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość Wartość 

netto 
VAT 

% 
Wartość 
brutto 

1 Płytka nosowa do stabilizacji przegrody nosa, duża wykonana z teflonu grubość 0,50 mm, zaoblona, nacięta w celu 
wygodnego zaaplikowania i dostosowania się do warunków anatomicznych, posiada 7 otworów o średnicy 3 mm na 
szwy, wymiary płytki 60 mm x 40 mm, głębokość wcięcia 45 mm, pakowane parami, sterylne  

Szt. 100    

 
Razem 

   

 
Zadanie nr 18 - Jednorazowe materiały medyczne I 
CPV 33140000-3 
 
Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość Wartość 

netto 
VAT 

% 
Wartość 
brutto 

1 Usztywniacze zewnętrzne, jako stabilizatory usztywniające nos po zabiegach rynoplastyki i chirurgii rekonstrukcyjnej 
nosa, materiał termoplastyczny, lekki, wymaga krótkotrwałego stygnięcia, pakowane pojedyńczo 

Szt. 100    

 
Razem 

   

 
Zadanie nr 19 - Jednorazowe materiały medyczne J 
CPV 33140000-3 
 
Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość Wartość netto VAT 

% 
Wartość brutto 

1 Jednorazowy sterylny pojedynczo pakowany stapler skórny – do szycia skóry, 35 zszywek 
szerokich pokrytych policzterouoroetylenem 

Szt. 180    

 
Razem 
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Zadanie nr 20 - Papiery do aparatów MORTARA  
CPV 22000000-0 
 

L.p. Nazwa materiału J.m. Ilość Wartość netto VAT 
% 

Wartość brutto 

1 Papier termiczny do EKG ELI  250/280/350 w formacie  
210 mm x 300 mm x 250 składanek 

Szt. 150    

2 Papier termiczny do Z 200+ (drukarka bieżni) Mortira format 
A4 250 stron  
REF: 9100-026-61 

Szt. 100    

 
Razem 

   

 
Zadanie nr 21 - Filmy RTG zębowe + odczynniki 
CPV 32354100-0 
 
Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość Wartość netto VAT 

% 
Wartość brutto 

1 Film 31mm x 41 mm stomatologiczny wewnątrzustna op. = 150 szt. Op. 6    
2 Odczynniki do wywoływarki Periomat wywoływacz 4 objętości + utrwalacz 4 objętości zestaw 10    

 
Razem 

   

 
Zadanie nr 22 - Filmy RTG do drukarki Codonics Horizon GS-s  
CPV 32354100-0 
 

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość Wartość netto VAT 
% 

Wartość brutto 

1 Film (podłoże niebieskie), 28 x 35 cm  
DirectVista Blue Film, 11 x 14 in. 
Codonics Horizon 
kod. 1114 – DVB 

Szt. 1500    

2 Film (podłoże niebieskie), 20 x 25 cm 
DirectVista Blue Film, 8 x 10 in. 
Codonics Horizon 
kod  810 - DVB 

Szt. 1000    

 
Razem 
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Zadanie nr 23 - Filmy do drukarki DRAVIOW 5700 Laser 
CPV 32354100-0 
 
Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość Wartość netto VAT 

% 
Wartość brutto 

1 Filmy DVB 35 x 43 cm do drukarki DRAVIOW 5700 Laser Imager Szt. 750    
 
Razem 

   

 
Zadanie nr 24 - Papiery do Videoprintera  
CPV 22000000-0 
 
Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość Wartość netto VAT 

% 
Wartość brutto 

1 Papier termoczuły do Videoprintera K-65 HM – CE 
Szer. 110 mm x 20 m (oryginał) 

rolka 200    

 
Razem 

   

 
Zadanie nr 25 - Materiały medyczne – do systemu sterylizacji plazmowej STERRAD NX, walidowany zgodnie z normą ISO 14937  
CPV  33140000-3   
 
l.p. Nazwa przedmiotu Ilość sztuk w  

opakowaniu 
J.m. Ilość Wartość netto VAT 

% 
Wartość brutto 

1 Ampułkowy wskaźnik biologiczny ze wskaźnikiem chemicznym 
fabrycznie umieszczonym na ampułce, zmieniającym zabarwienie po 
ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty, BI 
CycleSure, 60 szt. 

60 Op. 4    

2 Chemiczny wskaźnik paskowy, zmieniający barwę po sterylizacji z 
koloru czerwonego na żółty 

1000 Op. 5    

3 Kasety do systemu sterylizacji plazmowej, zabezpieczone 
wskaźnikiem chemicznym zmieniający barwę z żółtego na czerwony 
Sterrad NX 

5 cykli Op. 9    

 
Razem 
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Zadanie nr 26 - Materiały medyczne, jednorazowe narzędzia endoskopowe 
CPV 33140000-3 
 
Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość Wartość netto VAT % Wartość brutto 
1 Szczypce biopsyjne EndoJaw jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki 

uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i 
gładkich krawędziach; niebieska, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych 
endoskopów; długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 
2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie 
zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metoda napromieniowania promieniami 
gamma. 

Op. 5    

2 szczypce biopsyjne EndoJaw jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem owalne; łyżeczki uchylne 
do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich 
krawędziach; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość 
narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,85mm; minimalna 
średnica kanału roboczego 3,2mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne 
pakiety szczypiec; sterylizowane metoda napromieniowania promieniami gamma. 

Op. 5    

3 szczypce biopsyjne EndoJaw jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igła mocująca; 
łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym 
ścięciu i gładkich krawędziach; niebieska, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych 
endoskopów; długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 
2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie 
zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metoda napromieniowania promieniami 
gamma. 

Op. 5    

4 szczypce biopsyjne EndoJaw jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem owalne z igła mocująca; 
łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym 
ścięciu i gładkich krawędziach; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych 
endoskopów; długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 
2,85mm; minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie 
zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metoda napromieniowania promieniami 
gamma. 

Op. 5    

5 petle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica 
petli 15 mm; petla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, 
długosc narzędzia 2300mm, maksymalna srednica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; 
minimalna srednica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach. 

Op. 5    

6 petle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica 
petli 25 mm; petla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, 
długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; 
minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach. 

Op. 5    
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7 petle elektrochirurgiczne jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica petli 20 mm; petla 
wykonana z plecionego, spiralnego drutu o grubości 0,48mm zapobiegającego ześlizgiwaniu się 
tkanki; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części 
wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w 
oddzielnych sterylnych pakietach 

Op. 5    

8 KLIPSOWNICA JEDNORAZOWA "QuickClip2". Narzędzie z funkcja rotacji do 
kolonoskopowego zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów. Dł. narzędzia 230 
cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. Opakowanie -20 sztuk 

Op. 5    

9 jednorazowy standardowy ustnik z gumka wykonana z silikonu; do wszystkich endoskopów 
stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 
22mmx27mm, wykonany z polipropylenu; 50 sztuk w opakowaniu, każdy ustnik zapakowany 
oddzielnie. 

Op. 3    

 
Razem 

   

 
Zadanie nr 27 - Siatki medyczne 
CPV 33140000-3 
 

Lp. Nazwa przedmiotu Opis materiału J.m. Ilość Wartość netto VAT % Wartość brutto 

1 Siatka monofilamentowa wykonana 
z polipropylenu. 

Grubość siatki: 0,57 mm  
wymiary siatki: 8 cm x 13 cm 

Szt. 200    

2 Siatka monofilamentowa częściowo 
wchłanialna, zbudowana z 
monofilamentu polipropylenowego i 
polilaktydu 

Siatka samomocująca o eliptycznym 
kształcie z klapką samomocującą, 
umożliwiającą regulację luzu wokół 
powrózka nasiennego. 
Wymiary siatki: 12 cm x 8 cm 
prawostronna 

Szt. 10    

3 Siatka monofilamentowa częściowo 
wchłanialna, zbudowana z 
monofilamentu polipropylenowego i 
polilaktydu   

Siatka samomocująca o eliptycznym 
kształcie z klapką samomocującą, 
umożliwiającą regulację luzu wokół 
powrózka nasiennego. 
Wymiary siatki: 12 cm x 8 cm 
lewostronna 

Szt. 10    

Razem    
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Zadanie nr 28 - Przyrządy używane na salach operacyjnych A 
CPV 33162200-5 
 
Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość Wartość netto VAT 

% 
Wartość brutto 

1 Jednorazowa rączka sztaplera liniowego z nożem wbudowanym w 
ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek 
przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), 
pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po 
zamknięciu).Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć 
rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o 
długości linii szwu 81 mm.(Rączka sztaplera bez ładunku). 

Szt. 3    

2 Uniwersalny ładunek do jednorazowego sztaplera liniowego z nożem 
posiadającym sekwencyjną regulację wysokości zszywek 
przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), 
pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). 
Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w 
technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm (nóz 
zintegrowany z ładunkiem). 

Szt. 12    

 
Razem 

   

 
Zadanie nr 29 - Przyrządy używane na salach operacyjnych B 
CPV 33162200-5 
 
Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość Wartość netto VAT 

% 
Wartość brutto 

1 Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem 
tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 
1 mm do 2,5 mm. Rozmiary sztaplera: 21, 25, 29, 33 mm. 
Wysokość otwartej zszywki 5,5 mm. Ergonomiczny uchwyt 
sztaplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. 

Szt. 12    

2 Jednorazowy stapler liniowy z regulowanym dociskiem tkanki i 
kontrolą wysokości zamknięcia zszywki od 1,5 mm do 2,5 mm o 
długości linii szwu 60 mm 

Szt. 12    

3 Jednorazowy stapler liniowy z regulowanym dociskiem tkanki i 
kontrolą wysokości zamknięcia zszywki od 1,5 mm do 2,5 mm o 
długości linii szwu 90 mm 

Szt. 12    

4 Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z regulowanym Szt. 12    
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dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia zszywki o 
długości linii szwu 60mm. Ładunek przeznaczony do tkanki bardzo 
grubej (wysokość zszywki po zamknięciu od 1,5 mm do 2,5). 

5 Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z regulowanym 
dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia zszywki o 
długości linii szwu 30mm. Ładunek przeznaczony do tkanki bardzo 
grubej (wysokość zszywki po zamknięciu od 1,5 mm do 2,5).  

Szt. 12    

 
Razem 

   

 
Zadanie nr 30 - Szwy chirurgiczne A 
CPV – 33141121-4  
 

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość Wartość netto VAT 
% 

Wartość brutto 

1 Szew jednowłóknowy niewchłanialny, poliamidowy o zmniejszonej hydrofilności 
pakowany na mokro. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu 
stali odpornej na odkształcenie.: 
1/2 koła igła okrągła, wzmocniona TAPERPOINT grubość nici 0, rozmiar igły 40 
mm, długość nici 150 cm pętla czarny  

Szt. 36 

 

  

2 Szew syntetyczny, jednowłóknowy wchłanialny wykonany z kopolimeru glikolidu i 
e-kaprolaktonu z nieścieralnym powleczeniem z dodatkiem triclosanu o szerokim 
spektrum działania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego 21 - 28 
dni. Okres wchłaniania 90 - 120 dni. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, 
wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie.: 
1/2 koła igła okrągła, TAPER POINT PLUS grubość nici 1. 
rozmiar igły 36 mm, długość nici 90 cm fioletowy   

Szt. 72 

 

  

3 Szew syntetyczny jednowłóknowy, wchłanialny wykonany z polydioksanonu, z 
nieścieralnym powleczeniem, z dodatkiem triclosanu o szerokim spektrum działania 
antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 
182 - 238 dni. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali 
odpornej na odkształcenie.: 
 
1/2 koła igła okrągła, TAPER POINT grubość nici 2/0, rozmiar igły 26 mm, długość 
nici 70 cm fioletowy   

Szt. 36 
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4 Szew syntetyczny jednowłóknowy, wchłanialny wykonany z polydioksanonu, z 
nieścieralnym powleczeniem, z dodatkiem triclosanu o szerokim spektrum działania 
antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 
182 - 238 dni. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali 
odpornej na odkształcenie.: 
 
1/2 koła igła okrągła, TAPER POINT grubość nici 2/0, rozmiar igły 22 mm,  
długość nici 70 cm fioletowy   Szt. 36  

  

5 Szew syntetyczny jednowłóknowy, wchłanialny wykonany z polydioksanonu, z 
nieścieralnym powleczeniem, z dodatkiem triclosanu o szerokim spektrum działania 
antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 
182 - 238 dni. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali 
odpornej na odkształcenie.: 
 
1/2 koła igła okrągła TAPER POINT grubość nici 3/0, rozmiar igły 26 mm, długość 
nici 70 cm fioletowy   

 
 
 
 

Szt. 

 
 
 
36  

  

6 Szew syntetyczny jednowłóknowy, wchłanialny wykonany z polydioksanonu, z 
nieścieralnym powleczeniem, z dodatkiem triclosanu o szerokim spektrum działania 
antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 
182 - 238 dni. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali 
odpornej na odkształcenie.: 
 
1/2 koła igła okrągła TAPER POINT grubość nici 3/0, rozmiar igły 22 mm, długość 
nici 70 cm fioletowy  Szt. 

 
36  

  

7 Szew syntetyczny jednowłóknowy, wchłanialny wykonany z polydioksanonu, z 
nieścieralnym powleczeniem, z dodatkiem triclosanu o szerokim spektrum działania 
antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 
182 - 238 dni. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali 
odpornej na odkształcenie.: 
 
1/2 koła igła okrągła TAPER POINT grubość nici 3/0, rozmiar igły, 17mm, długość 
nici 70 cm fioletowy   

 
Szt. 36  

  

8 Szew syntetyczny jednowłóknowy, wchłanialny wykonany z polydioksanonu, z 
nieścieralnym powleczeniem, z dodatkiem triclosanu o szerokim spektrum działania 
antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 
182 - 238 dni. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali 
odpornej na odkształcenie.: 
 
1/2 koła igła okrągła TAPER POINT grubość nici 5/0, rozmiar igły 17mm, długość Szt. 

 
36  
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nici 70 cm fioletowy   
9 Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny z mieszaniny kwasu 

poliglikolowego i polimlekowego z powleczeniem z dodatkiem triklosanu o 
szerokim spektrum działania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego 
28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności 
podtrzymywania tkankowego; po 14 dniach - minimum 75% po 21 dniach - 
minimum 50% po 28 dniach - minimum 25%. Igły o zwiększonej stabilności w 
imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie. : 
 
 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona TAPER POINT grubość nici 2/0, rozmiar igły 26 
mm, długość nici  70 cm fioletowy  Szt. 36  

  

 
Razem   

  

 
Zadanie nr 31 - Szwy chirurgiczne B 
CPV – 33141121-4  
 

Lp. Nazwa materiału J. m Ilość Wartość netto VAT % Wartość brutto 

1 Szwy bezigłowe 
Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłaniany, powleczone 
POLIGLAKTYNĄ 910. Szwy w odcinkach w 1op/24 szt. 
grubość nici 2/0, długość nici 6x45 cm fioletowy   

Szt. 48    

2 Szwy bezigłowe 
Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłaniany, powleczone 
POLIGLAKTYNĄ 910. Szwy w odcinkach w 1op/24 szt. 
grubość nici 2/0, długość nici 12x45 cm fioletowy   

Szt. 48    

3 Szwy bezigłowe 
Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłaniany, powleczone 
POLIGLAKTYNĄ 910. Szwy w odcinkach w 1op/24 szt. 
grubość nici 3/0, długość nici 6x45 cm fioletowy   

Szt. 48    

4 Szwy bezigłowe 
Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłaniany, powleczone 
POLIGLAKTYNĄ 910. Szwy w odcinkach w 1op/24 szt. 
grubość nici 3/0, długość nici 12x45 cm fioletowy   

Szt. 48    

Razem     
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Zadanie nr 32 - Szwy chirurgiczne C 
CPV – 33141121-4  
 

Lp. Nazwa materiału J. m Ilość Wartość netto VAT % Wartość brutto 

1 

Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu 
glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru 
kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-
35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej 
wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni, dł. nici 75 cm, grubość, 3/0, rodzaj igły, 
okrągła ½ koła 17 mm 

 
 
 
 
 

saszetka 

 
 
 
 
 

72 

   

2 

Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu 
glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru 
kaprolaktonu/glikolidu i  stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-
35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej 
wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni, dł. nici 75 cm, grubość 3/0, rodzaj igły, 
okrągła  ½  koła  22 mm  

 
 
 
 

saszetka 

 
 
 
 

72 

   

3 

Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu 
glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru 
kaprolaktonu/glikolidu i  stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-
35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej 
wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni, dł. nici 75 cm, grubość 2/0, rodzaj igły, 
okrągła  ½  koła 17 mm  

 
 
 

saszetka 

 
 
 

72 

   

4 

Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu 
glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru 
kaprolaktonu/glikolidu i  stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-
35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej 
wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni, dł. nici 75 cm, grubość 2/0, rodzaj igły, 
okrągła  ½  koła 22 mm 

 
 
 
 

saszetka 

 
 
 
 

72 

   

 

5 

 

Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu 
glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru 
kaprolaktonu/glikolidu i  stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-
35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej 
wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni, dł. nici 75 cm, grubość 0, rodzaj igły, 
okrągła ½  koła 30 mm 

 
 
 
 

saszetka 

 
 
 
 

72 
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6 

Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu 
glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru 
kaprolaktonu/glikolidu i  stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-
35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej 
wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni, dł. nici 75 cm, grubość 1, rodzaj igły, 
okrągła ½  koła 30 mm 

 
 
 
 

saszetka 

 
 
 
 

72 

   

7 

Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu 
glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru 
kaprolaktonu/glikolidu i  stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-
35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej 
wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni, dł. nici 90 cm, grubość 2, rodzaj igły, 
okrągła ½  koła 40 mm 

 
 
 
 

saszetka 

 
 
 
 

72 

   

8 

Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu 
glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru 
kaprolaktonu/glikolidu i  stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-
35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej 
wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni, dł. nici 75 cm, grubość 2, rodzaj igły, 
okrągła ½  koła 27 mm 

 
 

saszetka 

 
 

36 

   

9 

Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu 
glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru 
kaprolaktonu/glikolidu i  stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-
35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej 
wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni, dł. nici 150 cm, grubość 2/0, rodzaj 
igły, podwiązka 

 
 
 
 

saszetka 

 
 
 
 

72 

   

10 

Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu 
glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru 
kaprolaktonu/glikolidu i  stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-
35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej 
wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni, dł. nici 150 cm, grubość 3/0, rodzaj 
igły, podwiązka 

 
 
 
 

saszetka 

 
 
 
 

72 

   

11 Nici syntetyczne niewchłanialne- monofilament polipropylen z dodatkiem 
polietylenu, dł. nici 45 cm, grubość 4/0, rodzaj igły, odwrotnie tnąca kosmetyczna 
3/8 koła 19 mm 

 
saszetka 

 

 
36 

   

12 Nici syntetyczne niewchłanialne- monofilament polipropylen z dodatkiem 
polietylenu, dł. nici 60 cm, grubość 7/0, rodzaj igły, okrągła mikrochirurgiczna, 3/8 
koła, 2x8 mm, krzywizna 135 stopni, promień 3,48 mm 

 
saszetka 

 
36 
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13 Nici syntetyczne niewchłanialne- monofilament polipropylen z dodatkiem 
polietylenu, dł. nici 60 cm, grubość 6/0, rodzaj igły, okrągła mikrochirurgiczna, 3/8 
koła, 2x8 mm, krzywizna 135 stopni, promień 3,48 mm  

 
saszetka 

 
36 

   

14 Nici syntetyczne niewchłanialne - monofilament polipropylen z dodatkiem 
polietylenu 
Długość nitki 75 cm, grubość nici 2/0, okrągła 1/2 koła 26 mm. 

 
saszetka 

 
144 

   

15 Nici syntetyczne niewchłanialne - monofilament polipropylen z dodatkiem 
polietylenu 
Długość nitki 75 cm, grubość nici 0, okrągła 1/2 koła 26 mm. 

 
saszetka 

 
144 

   

16 Nici syntetyczne niewchłanialne - monofilament polipropylen z dodatkiem 
polietylenu 
Długość nitki 90 cm, grubość nici 3/0, okrągła 1/2 koła 2x22 mm. 

 
saszetka 

36    

17 

Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu 
glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru 
kaprolaktonu/glikolidu i  stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-
35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej 
wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni. Długość nitki 3x45 cm, grubość nici 0, 
podwiązka 

 
 
 

saszetka 

 
 
 

36 

   

18 

Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu 
glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru 
kaprolaktonu/glikolidu i  stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-
35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej 
wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni. Długość nitki 250cm, grubość nici 2, 
podwiązka na rolce, bez igły. 

 
 
 
 

saszetka 

 
 
 
 

24 

   

19 

Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu 
glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru 
kaprolaktonu/glikolidu i  stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-
35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej 
wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni. Długość nitki 3x45 cm, grubość nici 
2/0, podwiązka 

 
 
 
 

saszetka 

 
 
 
 

216 

   

20 

Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu 
glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru 
kaprolaktonu/glikolidu i  stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-
35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej 
wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni. Długość nitki 3x45 cm, grubość nici 
3/0, podwiązka 

 
 
 
 

saszetka 

 
 
 
 

216 
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21 

Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu 
glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru 
kaprolaktonu/glikolidu i  stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-
35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej 
wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni.Długość nitki 6x45cm, grubość nici 2/0, 
podwiązka 

 
 
 

saszetka 

 
 
 

144 

   

22 

Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu 
glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru 
kaprolaktonu/glikolidu i  stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-
35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej 
wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni.Długość nitki 6x45 cm, grubość nici 3/0, 
podwiązka 

 
 
 
 

saszetka 

 
 
 
 

144 

   

23 

Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu 
glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru 
kaprolaktonu/glikolidu i  stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-
35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej 
wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni.Długość nitki 12x45 grubość nici 2/0 , 
podwiązka 

 
 
 
 

saszetka 

 
 
 
 

48 

   

24 

Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu 
glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru 
kaprolaktonu/glikolidu i  stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-
35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej 
wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni. Długosć nitki 75 cm, grubość nici 1, 
odwrotnie tnąca 1/2 koła 40 mm 

 
 
 
 

saszetka 

 
 
 
 

144 

   

25 

Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu 
glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru 
kaprolaktonu/glikolidu i  stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-
35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej 
wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni. Długość nitki 75 cm, grubość nici 1, 
okrągła 1/2 koła 37 mm 

 
 
 
 

saszetka 

 
 
 
 

72 

   

26 

Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu 
glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru 
kaprolaktonu/glikolidu i  stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-
35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej 
wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni. Długość nitki 75 cm, grubosć nici 1, 
igła okrągła typu J 32 mm 

 
 
 

saszetka 

 
 
 

240 
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27 

Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu 
glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru 
kaprolaktonu/glikolidu i  stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-
35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej 
wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni. Długość nitki 75 cm, grubość nici 0, 
okrągła 5/8 koła 37 mm. 

 
 
 
 

saszetka 

 
 
 
 

180 

   

28 

Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu 
glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru 
kaprolaktonu/glikolidu i  stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-
35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej 
wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni.Długość nitki 75 cm, grubość nici 2/0, 
okrągła 5/8 koła 27 mm 

 
 
 
 

saszetka 

 
 
 
 

108 

   

29 

Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu 
glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru 
kaprolaktonu/glikolidu i  stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-
35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej 
wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni. Długość nitki 75 cm, grubość nici 2/0, 
okrągła 1/2 koła 26 mm 

 
 
 
 

saszetka 

 
 
 
 

288 

   

30 

Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu 
glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru 
kaprolaktonu/glikolidu i  stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-
35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej 
wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni. Długość nitki 75 cm, grubość nici 3/0, 
okrągła 1/2 koła 26 mm 

 
 
 
 

saszetka 

 
 
 
 

288 

   

31 

Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu 
glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru 
kaprolaktonu/glikolidu i  stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-
35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej 
wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni. Długość nitki 75 cm, grubość nici 4/0, 
okrągła 3/8 koła 17 mm 

 
 
 

saszetka 

 
 
 

36 

   

32 

Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu 
glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru 
kaprolaktonu/glikolidu i  stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-
35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej 
wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni. Długość nitki 90 cm, grubość nici 2, 
okrągła 1/2 koła 37 mm 

 
 
 
 

saszetka 

 
 
 
 

72 
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33 Nici syntetyczne niewchłanialne - monofilament polipropylen z dodatkiem 
polietylenu 
Długość nitki 75 cm, grubość nici 1, okrągła 1/2 koła 48 mm. 

 
saszetka 

 
108 

   

Razem    

 
 
Zadanie nr 33 - Szwy chirurgiczne D 
CPV – 33141121-4  
 

Lp. Nazwa materiału J. m Ilość Wartość netto VAT % Wartość brutto 

1 Nici syntetyczne niewchłanialne - monofilament (polyamide), dł. nici 75 
cm, grubość 2/0, rodzaj igły, odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm 

 
saszetka 

 
72 

   

2 Nici syntetyczne niewchłanialne - monofilament (polyamide), dł. nici 45 
cm, grubość 2/0, rodzaj igły, odwrotnie tnąca 3/8 koła 30 mm 

 
saszetka 

 
108 

   

3 Nici syntetyczne niewchłanialne - monofilament (polyamide), dł. nici 45 
cm, grubość 3/0, rodzaj igły, odwrotnie tnąca 3/8 koła 19 mm 

 
saszetka 

 
36 

   

4 
Nici syntetyczne niewchłanialne - monofilament (polyamide), dł. nici 45 
cm, grubość 4/0, rodzaj igły, odwrotnie tnąca kosmetyczna 3/8 koła 19 
mm 

 
saszetka 

 
108 

   

5 Nici syntetyczne  niewchłanialne -  monofilament poliamidowy 
Długość nitki 75 cm, grubość nici 2, odwrotnie tnaca 3/8 koła 2x77 mm 

 
saszetka 

 
48 

   

6 
Nici syntetyczne niewchłanialne - plecionka poliestrowa,  powlekana 
silikonem 
Długość nitki 6x45 cm, grubość nici 1, podwiązka 

 
saszetka 

 
168 

   

7 
Nici syntetyczne niewchłanialne - plecionka poliestrowa,  powlekana 
silikonem 
Długość nitki 90 cm, grubość nici 2/0, okrągła 1/2 koła 2x25 mm. 

 
saszetka 

 
72 

   

Razem    
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Zadanie nr 34 - Szwy chirurgiczne E 
CPV – 33141121-4  
 

Lp. Nazwa materiału J. m Ilość Wartość netto VAT % Wartość brutto 

1 
Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament zbudowany z glikolidu, 
kaprolaktonu, węglanu trimetylenu i laktydu. Czas podtrzymywania 10 dni, 
Czas wchłaniania 56 dni, dł. nici 75 cm, grubość 3/0, rodzaj igły, odwrotnie 
tnąca   prosta 51 mm 

 
 

saszetka 

 
 

108 

   

2 
Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament zbudowany z glikolidu, 
kaprolaktonu, węglanu trimetylenu i laktydu. Czas podtrzymywania 10 dni, 
Czas wchłaniania 56 dni, dł. nici 75 cm, grubość 4/0, rodzaj igły, okrągła ½  
koła 17 mm 

 
 

saszetka 

 
 

72 

   

3 
Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament zbudowany z glikolidu, 
kaprolaktonu, węglanu trimetylenu i laktydu. Czas podtrzymywania 10 dni, 
Czas wchłaniania 56 dni, dł. nici 75 cm, grubość 3/0, rodzaj igły, okrągła ½ 
koła 17 mm 

 
 

saszetka 

 
 

72 

   

4 
Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament zbudowany z glikolidu, 
kaprolaktonu, węglanu trimetylenu i laktydu. Czas podtrzymywania 10 dni, 
Czas wchłaniania 56 dni, dł. nici 75 cm, grubość 3/0, rodzaj igły, odwrotnie 
tnąca 3/8 koła 26 mm 

 
 

saszetka 

 
 

72 

   

5 
Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament zbudowany z glikolidu, 
kaprolaktonu, węglanu trimetylenu i laktydu. Czas podtrzymywania 10 dni, 
Czas wchłaniania 56 dni, dł. nici 75 cm, grubość 2/0, rodzaj igły, odwrotnie 
tnąca 3/8 koła 26 mm 

 
 
 

saszetka 

 
 
 

72 

   

6 
Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament zbudowany z glikolidu, 
kaprolaktonu, węglanu trimetylenu i laktydu. Czas podtrzymywania 10 dni, 
Czas wchłaniania 56 dni, dł. nici 45 cm, grubość 4/0, rodzaj igły odwrotnie 
tnąca  kosmetyczna  ½  koła 19 mm 

 
 

saszetka 

 
 

108 

   

7 

Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament wykonane z glikolidu, 
dioksanonu i węglanu trimetylenu. Czas podtrzymywania tkankowego po 2 
tyg. 75% pierwotnej siły, po 3 tyg. 40% pierwotnej siły. Czas wchłaniania 
90-110 dni, dł. nici 75 cm, grubość 3/0, rodzaj igły, odwrotnie tnąca prosta 
60 mm 

 
 
 

saszetka 

 
 
 

108 
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8 
Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament wykonane z glikolidu, 
dioksanonu i węglanu trimetylenu. Czas podtrzymywania tkankowego po 2 
tyg. 75% pierwotnej siły, po 3 tyg. 40% pierwotnej siły. Czas wchłaniania 
90-110 dni, dł. nici 75 cm, grubość 3/0, rodzaj igły, okrągła  ½  koła 26 mm 

 
 
 

saszetka 

 
 
 

72 

   

9 Nici syntetyczne niewchłanialne - plecionka poliamidowa powlekana 
silikonem, dł. nici 75 cm, grubość 1, rodzaj igły, odwrotnie tnąca 3/8 koła 30 
mm 

 
saszetka 

 
108 

   

10 Nici syntetyczne niewchłanialne- monofilament polipropylen z dodatkiem 
polietylenu, dł. nici 75 cm, grubość 3/0, rodzaj igły, odwrotnie tnąca prosta 
60 mm z koralikami i kołnierzami 

 
saszetka 

 
24 

   

11 Nici syntetyczne niewchłanialne - monofilament polibutesterowy 
Długość nitki 75 cm, grubość nici 0, odwrotnie tnąca 3/8 koła 39 mm 

 
saszetki 

 
72 

   

12 Nici syntetyczne niewchłanialne - monofilament polibutesterowy 
Długość nitki 75 cm, grubość nici 2/0, odwrotnie tnąca 3/8 koła 30 mm 

 
saszetki 

 
252 

   

13 Nici syntetyczne niewchłanialne - monofilament polibutesterowy 
Długość nitki 75 cm, grubość nici 3/0, odwrotnie tnąca 3/8 koła 19 mm 

 
saszetka 

 
216 

   

14 Nici syntetyczne niewchłanialne - monofilament polibutesterowy 
Długość nitki 90 cm, grubość nici 3/0, odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm 

 
saszetka 

144    

15 Nici syntetyczne niewchłanialne - monofilament polibutesterowy 
Długość nitki 75 cm, grubość nici 2/0, odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm 

 
saszetka 

 
72 

   

16 Nici syntetyczne niewchłanialne - monofilament polibutesterowy 
Długość nitki 75 cm, grubość nici 4/0, odwrotnie tnąca 3/8 koła 19 mm 

 
saszetka 

 
72 

   

17 Nici syntetyczne niewchłanialne -  monofilament polibutesterowy 
Długość nitki 45 cm, grubość nici 5/0, odwrotnie tnąca 3/8 koła 19 mm 

 
saszetka 

 
48 

   

18 
Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament, glikomer, zdolność 
podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 75% pierwotnej siły, a po 3 tyg. 40% 
pierwotnej siły. Czas wchłaniania 90-110 dni 
Długość nitki 75cm, grubość nici 1, okrągła 1/2 koła 37 mm 

 
 

saszetka 

 
 

72 
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19 
Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament, glikomer, zdolność 
podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 75% pierwotnej siły, a po 3 tyg. 40% 
pierwotnej siły. Czas wchłaniania 90-110 dni 
Długość nitki 75cm, grubość nici 0, okrągła 1/2 koła 27 mm 

 
 

saszetka 

 
 

108 

   

20 
Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament,  glikomer, zdolność 
podtrzymywania  tkankowego po 2 tyg. 75% pierwotnej siły, a  po 3 tyg. 
40% pierwotnej siły. Czas  wchłaniania 90-110 dni 
Długość nitki 75 cm, grubość nici 2/0, okrągła 1/2 koła 26mm 

 
 

saszetka 

 
 

144 

   

21 
Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament, glikomer, zdolność 
podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 75% pierwotnej siły, a po 3 tyg. 40% 
pierwotnej siły. Czas wchłaniania 90-110 dni 
Długość nitki 75 cm, grubość nici 3/0 okrągła 1/2 koła 26 mm 

 
 

saszetka 

 
 

108 

   

22 
Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament, glikomer, zdolność 
podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 75% pierwotnej siły, a po 3 tyg. 40% 
pierwotnej siły. Czas wchłaniania 90-110 dni 
Długość nitki 75cm, grubość nici 4/0, okrągła 1/2 koła 22 mm 

 
 

saszetka 

 
 

72 

   

23 
Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament, glikomer, zdolność 
podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 75% pierwotnej siły, a po 3 tyg. 40% 
pierwotnej siły. Czas wchłaniania 90-110 dni 
Długość nitki 75 cm, grubość nici 5/0 okrągła 1/2 koła 13 mm 

 
 

saszetka 

 
 

36 

   

24 
Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament  bezbarwna. Czas 
podtrzymywania 10 dni, Czas wchłaniania 56 dni 
Długość nitki 75 cm, grubość nici 3/0, kosmetyczna odwrotnie tnąca 3/8 koła 
24 mm 

 
 

saszetka 

 
 

48 

   

25 Nici syntetyczne niewchłanialne - plecionka poliamidowa,  powlekana 
silikonem 
Długość nitki 12x45 cm, grubość nici 2/0, podwiązka 

 
saszetka 

 
36 

   

26 Nici syntetyczne niewchłanialne - plecionka poliamidowa,  powlekana 
silikonem 
Długość nitki 245-250cm, grubość nici 0, podwiązka na rolce, bez igły. 

 
saszetka 

 
24 

   

27 Nici syntetyczne niewchłanialne - plecionka poliamidowa,  powlekana 
silikonem 
Długość nitki 75 cm, grubość nici 2/0, okrągła 1/2 koła 26 mm. 

 
saszetka 

 
36 

   

28 Nici syntetyczne niewchłanialne - plecionka poliamidowa,  powlekana 
silikonem 
Długość nitki 75 cm, grubość nici 3/0, okrągła 1/2 koła 26 mm. 

 
saszetka 

 
36 
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29 
Nici syntetyczne niewchłanialne - monofilament polipropylen z dodatkiem 
polietylenu 
Długość nitki 120 cm (60 cm z pętlą), grubość nici 1, okrągła 1/2 koła z pętlą 
65 mm. 

 
saszetka 

 
96 

   

Razem    

 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________, dnia ________________ 

 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________ 
podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonaw



Załącznik nr 3 
do SIWZ 

 
Wykonawca: 
……………………………….…………………………………

…………………………………………………….…………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
reprezentowany przez: 

…………………………….………………………… 
 
………………………………………………..…..… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

 
Oświadczenie wykonawcy  

 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednorazowych 
materiałów medycznych, drobnego i trwałego sprzętu medycznego, nr sprawy: 19/ZP/16 
prowadzonego przez Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego 54/56, 01-755 
Warszawa oświadczam, co następuje: 

 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 
2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie 

ww. przepisu] 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

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

(podpis) 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 
art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z 
ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….…..………………….
..........………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..… 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
 

  
 
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy 
Pzp] 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, 
adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4  
do SIWZ 

Wykonawca: 
……………………………….…………………………………

………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

…………………………….………………………… 
 
………………………………………………..…..… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy  
 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednorazowych 
materiałów medycznych, drobnego i trwałego sprzętu medycznego, nr sprawy: 19/ZP/16 
prowadzonego przez Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego 54/56,  
01-755 Warszawa oświadczam, co następuje: 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w 
…………..……………………………………………..…………………………………………………… 
 (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego 
w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w 
której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
……………………………………………………………………………………………………………….……………. 
..………………………………………………………………………………………..………………………….………
…………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 
informacji. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
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załącznik nr 5 

do SIWZ 
 
 

Wykonawca: 
……………………………….…………………………………

………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

…………………………….…………………………… 
 
………………………………………………..……...… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(dalej uPzp) 

 
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
 
 
Oświadczam że: 

 

1. nie należę *) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. 

2. należę*) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp wraz z następującymi 

uczestnikami postępowania: ……………………………………………………………………..…. 

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

 
 
 
 
 

_______________________, dnia _________________ 
 
 

_____________________________________________ 
podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*)niepotrzebne skreślić 
 
 



 

 

załącznik nr 6 
do SIWZ 

(WZÓR) 
UMOWA NR …………………… 

 
W dniu ………….. w Warszawie, pomiędzy: 
Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej wpisanym przez Sąd Rejonowy dla  m. st. Warszawy  
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000180451, 
mającym swoją siedzibę w Warszawie, kod pocztowy 01-755, przy ul. Krasińskiego 54/56,  
(NIP 118–00–59–744, REGON 010132188) zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: płk dr hab. n. med. Ewelina ZAWADZKA-BARTCZAK – Dyrektor 
 

a:  
 
zwanym dalej „Wykonawcą”,  
 
reprezentowanym przez: 
 
została zawarta umowa następującej treści: 
 
Zapisy umowy do uzupełnienia/modyfikacji przed podpisaniem umowy, w zależności od tego, 
 którego (-ych) zadań będzie dotyczyć umowa.    
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na 
dostawę jednorazowych materiałów medycznych, drobnego i trwałego sprzętu medycznego, 
nr sprawy: 19/ZP/16 

2. Przedmiotem umowy jest dostawa i przeniesienie własności: …………………. (zadanie nr ….) – 
zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 

3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot niniejszej umowy jest nowy i nieużywany. 
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot niniejszej umowy będzie wolny od jakichkolwiek 

wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. 
5. Wykonawca potwierdza, że oferowany przedmiot umowy w dniu składania ofert nie był 

przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 
 

§ 2 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie przedmitu Umowy o którym mowa w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, wg 
cen jednostkowych określonych w złożonej ofercie cenowej. 

2. Wartość netto umowy wynosi: ……………….. PLN (słownie: ………………………...…………...).   
3. Wartość brutto umowy wynosi: ……………… PLN (słownie: ……………………………………..). 
4. Rozliczenie finansowe dostawy nastąpi, po podpisaniu przez Zamawiajacego Protokołu Odbioru,  

o którym mowa w § 3 ust. 7, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie 
zapłacona w ciągu …… dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia 
Faktury VAT jest podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru. 

5. Wynagrodzenie będzie wypłacane sukcesywnie wraz z realizacją kolejnych dostaw cząstkowych – 
dot. zadania od 1 do 34.  

6.  Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie, w 
przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarow i usług, 
2) 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, 
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

- o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 

zmieni się, a zmianie ulegnie jego wartość brutto.  
8. W przypadku zajścia zmian, o których mowa w ust. 6 pkt 2) i 3) wynagrodzenie Wykonawcy może 

ulec zmianie, o ile przed doręczniem Zamawiającemu  faktury Wykonawca udokumentuje wpływ 
tych zmian na koszty wykonania zamowienia oraz uzyska pisemną akceptację Zamawiającego na 
zmianę wysokości wynagrodzenia.  

Postanowienia ust. 6-8 dotyczą zadania od 1-7, 9, 17,18,19, 24, od 27 do 34. 
9. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu Umowy z 

uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym również koszty transportu i rozładowania.  
10. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego płatnika. 
11. Wypłata wynagrodzenia zostanie dokonana w złotych polskich. 
12. Płatności na rzecz Wykonawcy mogą zostać pomniejszone o naliczone kary umowne, jeżeli taka 

forma zapłaty kary umownej zostanie wybrana przez Zamawiającego, zgodnie z § 4 ust. 2. 
 

§ 3 
TERMIN I WARUNKI WYKONANIA 

1. Wykonawca, będzie realizował dostawy przez okres 24 miesięcy - dotyczy zadania 9, 17,18,19, 24, 
od 27 do 34/ 18 miesięcy - dotyczy zadania od 1 do 7 i 24/ 12 miesięcy - dotyczy zadania od 10 do 
16, od 20 do 23, 25 i 26/ 6 miesięcy – dotyczy zadania nr 8 od dnia podpisania umowy tj. od dnia 
………….. do dnia …………..…. , na podstawie zamówień przesłanych faksem na nr …………… 
lub pocztą elektroniczną na adres: ………………. w terminie do …… dni roboczych od dnia 
otrzymania zamówienia.  

2. Wykonawca dostarczy towar będący przedmiotem umowy do siedziby Zamawiającego bezpośrednio 
do magazynu medycznego Działu Materiałowego WIML, w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 
godz. 14.00. Wszystkie dostawy realizowane będą wraz z rozładunkiem, siłami i na koszt 
Wykonawcy oraz organizowanym przez niego transportem..  

3. Zamawiający dokona odbioru ilościowego i jakościowego towaru w siedzibie Zamawiającego. 
4. Osobami odpowiedzialnymi za odbiór towaru, są pracownicy magazynu medycznego Działu 

Materiałowego Zamawiającego. 
5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków jakościowych lub niezgodności dostarczonego 

towaru z zamówieniem, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia takiej dostawy oraz żądać 
dostarczenia w ciagu 48 godzin towaru wolnego od wad jakościowych i w pełni zgodnego ze 
złożonym zamówieniem.  

6. W przypadku stwierdzenia prawidłowości i kompletności dostarczonego przez Wykonawcę towaru, 
Strony podpiszą Protokół Odbioru. Za datę odbioru towaru uważa się datę podpisania Protokołu 
Odbioru przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Podpisanie Protokołu Odbioru nie 
zwalnia Wykonawcy od zrealizowania reklamacji zgodnie z ust. 7 i 8.  

7. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić na piśmie Wykonawcę o stwierdzonych wadach i 
brakach jakościowych dostarczonego towaru, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wykonania dostawy. 
Sprawdzenie jakości towaru przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność 
Wykonawcy z tytułu wad i różnic ilościowych ujawnionych w późniejszym okresie. 

8. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Wykonawca jest zobowiązany wymienić towar wadliwy na 
wolny od wad, na własny koszt, w terminie uzgodnionym wspólnie przez przedstawicieli obu Stron, 
z tym że nie może on być dłuższy niż 3 dni robocze, licząc od momentu otrzymania powiadomienia 
przez Wykonawcę Okres gwarancji towaru wolnego od wad, dostarczonego w miejsce towaru 
reklamowanego, biegnie na nowo od dnia jego odbioru.  

9. Opakowania handlowe muszą być oznaczone znakiem CE. 
10. Termin ważności dostarczonych materiałów medycznych - minimum 12 miesięcy licząc od dnia 

dostawy. 
11. Na mocy niniejszej umowy, bez konieczności wręczania odrębnego dokumentu gwarancji, 

Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udziela ….. miesięcznej gwarancji, której termin 
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rozpoczyna swój bieg od dnia odbioru towaru. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie 
uchybiają uprawnieniom przysługującym mu z tytułu rękojmi za wady. 

12. W okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 11, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy 
towar na pełnowartościowy. 

13. Zgłoszenia napraw realizowane będą 24h/dobę, 365 dni w roku (dot. zadania 8 i 9). 
14. Czas reakcji serwisu w dni robocze: przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa w terminie nie dłuższym 

niż 48h (dot. zadania nr 8 i 9). 
15. Maksymalny czas naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy – do 72 h w dni 

robocze. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o potrzebie sprowadzenia 
części z zagranicy na piśmie, w terminie do 24 godzin, pod rygorem obowiązku wykonania naprawy 
w terminie określonym w ust. 14 (dot. zadania nr 8 i 9). 

16. Maksymalna liczba napraw tego samego elementu, tego samego rodzaju powodująca jego wymianę 
na nowy nie może przekroczyć 3 napraw. W przeciwnym przypadku, Wykonawca wymieni 
urządzenie na nowe (dot. zadania nr 8 i 9). 

17. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi i dowód urządzenia (paszport) w dniu dostawy, wszystkie 
dokumenty muszą być w języku polskim (dot. zadania nr 8 i 9).  

18. Wykonawca dostarczy opis procesu dekontaminacji narzędzi chirurgicznych w dniu dostawy, 
dokumenty muszą być w języku polskim (dot. zadania nr 8 i 9). 

19. Wykonawca powierzy części zamówienia podwykonawcom – wykaz podwykonawców wraz z 
zakresem wykonywanych przez nich dostaw stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy (jeżeli 
dotyczy). 

20. Wykonawca wykona zamówienie w całości samodzielnie (jeżeli dotyczy). 
 

§ 4 
KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Wykonawca może zostać zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 
1) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,5% wartości brutto, o 

której mowa w § 2 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 
2) za opóźnienie w usunięciu wad zgłoszonych w okresie gwarancji, w stosunku do terminu 

określonego w §3 ust. 11 - w wysokości 0,5% wartości brutto, o której mowa w § 2 ust. 3, za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% wartości kwoty, o której mowa w § 2 ust. 3. 

4) w przypadku innego niż powyżej nienależytego wykonania Umowy – Wykonawca będzie 
zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości w 0,2% wartości brutto, o której mowa 
w § 2 ust. 3 umowy za każdy taki przypadek. 

2. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub 
przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru 
Zamawiającego. 

3. Kary umowne mogą być naliczane niezależne i wielokrotnie. Zamawiający  jest uprawniony do 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych na zasadach ogólnych. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z umową, nienależycie lub nie usunie 

stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień mimo wezwania go do tego przez 
Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu – w terminie do 30 dni od dnia upływu 
terminu określonego w wezwaniu.  

2) jeżeli Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności albo wszczęto wobec niego 
postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe bądź naprawcze – w terminie do 30 dni od dnia, 
kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od 
umowy z tych przyczyn; 

3) jeżeli wydano postanowienie o wszczęciu egzekucji z majątku Wykonawcy lub zabezpieczeniu 
majątku Wykonawcy na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego -  w terminie do 
30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających 
odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 
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4) jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) uPzp – w terminie do 
30 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających 
odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 

5) jeżeli suma kar umownych, o których mowa w §4 ust. 1 przekroczy 20% łącznej kwoty 
wynagrodzenia, o której mowa w § 2 ust. 3 – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający 
powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 

6) jeżeli Wykonawca rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w Ofercie Wykonawcy i 
nie zmienia sposobu realizacji umowy, mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia 
uchybień w terminie określonym w wezwaniu – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy 
Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z 
tych przyczyn; 

7) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach; 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności, w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie chyba, że dla danego przypadku w umowie przewidziano inny termin 
na odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie staje się 
skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie. 

6. Żadna ze Stron Umowy nie odpowiada za nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy spowodowane 
okolicznościami Siły Wyższej, której Strony nie mogły przewidzieć działając z najwyższą 
starannością zawierając Umowę.  

7. W rozumieniu Umowy Siłę Wyższą stanowi zdarzenie nagłe, zewnętrzne, nieprzewidywalne 
i niezależne od woli Stron, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu 
należytej staranności. Przejawami Siły Wyższej są: 
1) klęski żywiołowe, w tym pożar – nie zawiniony przez Wykonawcę, powódź, susza, trzęsienie 

ziemi, huragan; 
2) długotrwałe awarie zasilania, których usunięcie nie zależy od żadnej ze stron Umowy; 
3) akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga, blokady itp.; 
4) działania wojenne, akty sabotażu i terroryzmu; 
5)  strajki powszechne. 

8. Każda ze Stron zobowiązuje się bezzwłocznie do poinformowania drugiej Strony na piśmie o 
zaistnieniu okoliczności stanowiącej Siłę Wyższą, lecz nie później niż w terminie 48 godzin od 
zaistnienia zdarzenia, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na działanie Siły Wyższej. 

 
 

§ 5 
ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmiany do treści zawartej umowy w 
szczególności w zakresie terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia wykonawcy, specyfikacji 
zamawianych urządzeń lub warunków wykonania, w następujących przypadkach: 
a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia; 
b) zmiany terminu realizacji umowy, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane 

okoliczności, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, nie dłużej jednak 
niż o 3 miesiące; 

c) zmian w przypadku wycofania asortymentu z produkcji - możliwość zaoferowania innego 
produktu o nie gorszych parametrach (dopuszcza się parametry wyższe oraz rozwiązania 
korzystniejsze dla Zamawiającego), w cenach nie przekraczających cen określonych w umowie; 

d) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany 
sposobu wykonania umowy; 

e) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom; 
f) siły wyższej. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 6 

KLAUZULA POUFNOŚCI 
1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji niniejszego 

zamówienia, jakie Strony powzięły lub powezmą, zwłaszcza wszelkie informacje techniczne, 
technologiczne lub handlowe, będą traktowane jako poufne i stanowiące tajemnicę. W 
szczególności, Strony oświadczają, że zobowiązują się do zachowania tajemnicy wszelkich 
dokumentów, opracowań, materiałów i innych informacji wyrażonych pisemnie lub w jakiejkolwiek 
innej formie, w tym także informacji przekazywanych lub udostępnianych w ramach bezpośrednich, 
roboczych kontaktów przedstawicieli Zamawiającego z Wykonawcą, dotyczących umowy. Strony 
umowy będą związane klauzulą poufności bezterminowo. Ujawnienie informacji przez drugą Stronę 
wymaga każdorazowej akceptacji Właściciela informacji. 

2. Odbiorca informacji będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności uzyskanych informacji 
w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z ważnego nakazu sądowego lub 
polecenia urzędowego wydanego przez właściwy organ w zakresie posiadanych kompetencji. W 
każdym takim przypadku, przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji poufnych Odbiorca będzie 
zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Właściciela. 

3. Odbiorca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności informacji, o których mowa 
powyżej, także w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa. W każdym takim przypadku przed ujawnieniem informacji 
poufnych Odbiorca będzie zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Właściciela. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązanie do zachowania w poufności wszystkich informacji 
związanych z realizacją niniejszego zamówienia, obowiązuje od momentu nawiązania pierwszego 
kontaktu pomiędzy Stronami. 

5. Obowiązek poufności, wynikający z ust. 1, nie obejmuje informacji powszechnie znanych oraz 
informacji, których obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

6. Materiały udostępnione do wglądu zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji umowy. 
Wszelkie kopie tych materiałów muszą zostać zniszczone po wykonaniu umowy, a oryginały 
powinny zostać zwrócone Stronie/Właścicielowi Informacji niezwłocznie po ich wykorzystaniu. 

 
§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub 

obowiązków wynikających z Umowy ani w inny sposób dążyć do ich zbycia bez uprzedniej, 
pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy powszechnie 

obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

4. Sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy w przypadku braku porozumienia 
rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 
 

Egz. 1 - Pion Głównego Księgowego 
Egz. 2 - Sekcja Planowania Logistycznego i Zamówień Publicznych 
Egz. 3 - Wykonawca 
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