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1. ZAMAWIAJĄCY
Szpital  Neuropsychiatryczny  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielny  Publiczny  Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Lublinie ul. Abramowicka 2
Tel.:  (081)  7443061,  fax:  (081)  7441079,  NIP:  9462160056,  REGON:  431019046,
KRS 0000004020, Godziny pracy: 7.00 -14.35

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 
roku (tekst ujednolicony Dz. U. Nr 171/2008 poz. 1058).
2.2 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 Prawa 
zamówień publicznych.

3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  sprzętu  medycznego  jednorazowego  użytku  
do  Szpitala  Neuropsychiatrycznego  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  SP  ZOZ  w  Lublinie  
w cyklicznych dostawach przez okres jednego roku od dnia podpisania umowy. 

CPV:  33.14.10.00-0-jednorazowe,  niechemiczne  artykuły  medyczne  i  hematologiczne, 
33141310-6  strzykawki,  33141320-9  igły  medyczne,  33.14.12.00-2  cewniki,  33141220-8-
kaniule 33141615-4 pojemniki na mocz, 33141613-0 pojemniki na krew 33141640-8 dreny, 
33141641-5 sondy. 
3.2.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  składania  ofert  częściowych,  obejmujących  
co najmniej jeden zestaw.
3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. 3. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Dostawy będą realizowane cyklicznie przez okres jednego roku od dnia podpisania umowy. 

5.OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS 
SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
5.1.  O  zamówienie  mogą  ubiegać  się  wszyscy  wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki 
określone w art. 22 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy 
prawo zamówień publicznych, tj.
5.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
5.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  lub  przedstawiają  pisemne  zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia
5.1.3.  znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 
zamówienia;
5.1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 
ustawy - prawo zamówień publicznych dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia  - nie  
spełnia  na  podstawie  informacji  zawartych  w  dokumentach  i  oświadczeniach 
wyszczególnionych poniżej (pkt 6.1, 6.2 SIWZ).
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6.WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJĄ 
DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1 Na potwierdzenie spełniania warunków wykonawca składa oświadczenie z art. 22 i 24 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. (załącznik nr 2 do siwz).

6.2.  W celu potwierdzenia,  że  wykonawca posiada  uprawnienia  do wykonania  określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004- Prawo Zamówień Publicznych:
6.2.1.Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.
6.2.2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.3. Ponadto do oferty należy dołączyć:
6.3.1. Oferta (załącznik nr 1 do siwz).
6.3.2.Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę upoważniające je do podejmowania 
zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub 
innych dokumentów.
6.3.3. Zestawienie asortymentu- załącznik nr 4 do SIWZ
6.3.4. Oświadczenie Wykonawcy- załącznik nr 4 do SIWZ
6.3.5.  Umowa spółki cywilnej-jeżeli Wykonawca jest spółką cywilną.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
7.1.  Wykonawca  może  zwrócić  się  do  zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji 
istotnych  warunków  zamówienia.  Zamawiający  jest  obowiązany  niezwłocznie  udzielić 
wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na 
mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
7.2.  Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  zamawiający  przekazuje  wykonawcom,  którym 
przekazał  specyfikację  istotnych  warunków zamówienia,  bez  ujawniania  źródła  zapytania. 
Treść wyjaśnień jest udostępniona na stronie internetowej: www.snzoz.lublin.pl
7.3.  W uzasadnionych  przypadkach zamawiający  może przed upływem terminu składania 
ofert  zmienić  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną   zmianę 
specyfikacji,  zamawiający  przekazuje  niezwłocznie  wszystkim  wykonawcom,  którym 
przekazano  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  i  udostępnia  ją  na  stronie 
internetowej: www.snzoz.lublin.pl
7.3.  Oświadczenia,  wnioski  zawiadomienia  oraz  informacje  będą  przekazywane  faksem, 
niezwłocznie potwierdzonym w formie pisemnej.
7.4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

1. Barbara Grabowska – Naczelna Pielęgniarka
2. Lidia Kuchta- Inspektor ds. administracyjno- gospodarczych
3. Agnieszka Piotrowska - Specjalista ds. zam. pub. 
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8.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
wadium – brak

9.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez  30 dni  licząc od upływu 
terminu  do  składania  ofert.  W  uzasadnionych  przypadkach,  co  najmniej  na  7  dni  przed 
upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców 
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 60 
dni.

10.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1.  Oferta  powinna być sporządzona w języku polskim. Oferta  i  wszelkie  oświadczenia 
muszą zawierać: nazwę i adres wykonawcy /pieczątkę nagłówkową/ oraz podpis i pieczątkę 
imienną osoby upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy
10.2. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
10.3.  Wszystkie  dokumenty  oferty  powinny  być  napisane  na  maszynie  do  pisania, 
komputerze, tuszem lub ręcznie atramentem niezmywalnym.
10.4. Dopuszcza się składanie kopii  dokumentów np.:  w formie odbitek kserograficznych. 
Wszystkie  strony kopii  dokumentów muszą  być  poświadczone  za zgodność z  oryginałem 
przez Wykonawcę. (w przypadku kopiowania obustronnego - obie strony)
10.5. W przypadku przedstawienia przez wykonawcę nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, 
co  do  jej  prawdziwości  kserokopii  dokumentu,  Zamawiający  może  żądać  przedstawienia 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
10.6.  Oferta  powinna  być  podpisana  przez  osobę  (osoby)  uprawnione  do  składania 
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy lub pełnomocników umocowanych do występowania 
w jego imieniu. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty. 
10.7.  Wszystkie  wpisy  lub  poprawki  powinny być  dodatkowo parafowane przez  tę  samą 
osobę lub osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy
10.8. Oferta cenowa winna być sporządzona na druku lub jego kserokopii przygotowanym 
przez  Zamawiającego  stanowiącym  załącznik  numer  1  do  specyfikacji.  Wykonawca 
zobowiązany jest wypełnić formularz wpisując cenę zarówno liczbowo jak i słownie.
Brak wypełnienia ceny powoduje nieważność oferty.
10.9.  Wykonawców  obowiązuje  wykorzystanie  załączonych  wzorów  dokumentów  – 
załączników.  Wszystkie  pola  i  pozycje  tych  wzorów  winny  być  wypełnione,  a  w 
szczególności  muszą zawierać wszystkie  wymagane informacje i  dane. Nie dopuszcza się 
składania alternatywnych, co do treści dokumentów.
10.10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
10.11. Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
10.12. Opakowania i oznakowanie ofert:
-  oferta  winna  być  składana  w  zamkniętej  kopercie,  w  sposób  gwarantujący  zachowanie 
poufności jej treści zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Lublinie ul. Abramowicka 2
z dopiskiem:

Oferta – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
SzNSPZOZ.N-ZP-372-1/09

10.13.  Wykonawca  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  zmienić  lub  wycofać 
ofertę. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed terminem składania ofert,  pod 
warunkiem  pisemnego  powiadomienia  zamawiającego  o  wprowadzonej  zmianie  lub 
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wycofaniu oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich 
samych zasad jak składana oferta odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZAMIANA”.
10.14. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych.:
-  wszystkie  dokumenty  w prowadzonym  postępowaniu  są  jawne,  z  wyjątkiem informacji 
zastrzeżonych przez składającego.
- dokumenty niejawne (zastrzeżone) powinny być umieszczone na końcu oferty i oznaczone 
„ZASTRZEZONE”.
-  nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu 
przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  wykonawca  nie  później  niż  w 
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 

11.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać w terminie do dnia 16 stycznia 2009 roku do godz. 11.00 w Kancelarii 
Szpitala  - 20-442  Lublin, ul. Abramowicka 2.
Decyduje  data  wpływu  do  Zamawiającego.  Oferty  przesłane  drogą  pocztową,  których 
opakowanie zostało naruszone (traktowane jako odtajnione) oraz oferty złożone po terminie 
będą  zwrócone  Wykonawcom  bez  otwierania  po  upływie  terminu  przewidzianego  na 
wniesienie protestu.
11.2. Termin i miejsce otwarcia ofert
11.2.1 Otwarcie  złożonych ofert  nastąpi  w dniu 16 stycznia 2009 roku o godz.  11.30 w 
siedzibie Zamawiającego tj. Lublin ul. Abramowicka 2 (w Sali Konferencyjnej Szpitala).
11.2.2  Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.2.3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a 
także  informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i 
warunków płatności  warunków płatności zawartych  w ofertach.  Informacje  te  przekazane 
zostaną  niezwłocznie  wykonawcom,  którzy  nie  byli  obecni  przy  otwarciu  ofert,  na  ich 
wniosek.

12.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1.Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem 
podatku VAT.
12.2. Sposób obliczenia ceny został wskazany w nagłówku zestawienia asortymentu 
-załącznik Nr 4 do SIWZ

13.OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJACY  BĘDZIE  SIĘ 
KIEROWAŁ  PRZY  WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z  PODANIEM 
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

13. 1. Oferty odpowiadające wymogom formalnym, postawionym w niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia podlegają dalszej ocenie.
Zamawiający  uzna  oferty  za  spełniające  wymagania  i  przyjmie  do  szczegółowego 
rozpatrywania, jeżeli:
- oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie.
- wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami zamawiającego.
13.2.  Zamawiający  wzywa  wykonawców,  którzy  w  określonym  terminie  nie  złożyli 
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 
ust.  1  ustawy Prawo Zamówień  Publicznych,  lub  którzy nie  złożyli  pełnomocnictw,  albo 
którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty o których mowa w 
art. 25 ust 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega 
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odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie  postępowania.  Złożone  na  wezwanie 
zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę 
warunków udziału  w  postępowaniu  oraz  spełnianie  przez  oferowane  dostawy,  usługi  lub 
roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,  nie  później  niż  w dniu w 
którym upłynął termin składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 
termin składania ofert.
13.3. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku gdy zaoferowany produkt jest dla 
zamawiającego nieznany lub gdy zaistnieją co do niego wątpliwości zamawiający zastrzega sobie 
prawo wezwania wykonawcy do przedłożenia  dodatkowych dokumentów tzn. ulotek, folderów, kart 
katalogowych w/w produktu
13. 4. Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie 
-oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych 
dokonanych poprawek
-  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków 
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.5 Zamawiający odrzuca ofertę  jeżeli  wykonawca w terminie  3  dni  od dnia doręczenia 
zawiadomienia nie zgodziła się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy.
13.7.  Zamawiający,  w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu  zamówienia,  zwróci  się  w  formie  pisemnej  do  wykonawcy  o  udzielenie  w 
określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 
ceny.  Zamawiający  odrzuca  ofertę  wykonawcy,  który  nie  złożył  wyjaśnień  lub  jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia.
13.8.  Stosowanie  matematycznych  obliczeń przy ocenie  ofert  stanowi podstawową zasadę 
oceny ofert. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa na podstawie n/w 
kryterium:

- Cena                                            - 100 %

Punkty za wartość będą ustalane na podstawie poniższego wzoru:

                                   Wartość najniższa wśród ofert                                   
Punkty za wartość = --------------------------------------  x  100 x 100 %
                                    Wartość danego Wykonawcy

Termin płatności:  30 dni od dnia otrzymania faktury

14.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
14.1.  Niezwłocznie  po  wyborze  oferty  Wykonawcy,  którzy  złożyli  oferty  zostaną 
powiadomieni o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
-  wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego
14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informację 
o  których  mowa w art.  92 ust  1  pkt  1  ustawy Prawo zamówień Publicznych,  na stronie 
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
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14.3. Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego, w formie pisemnej w terminie nie 
krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający może 
zawrzeć  umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których 
mowa  w  art.  94  ust  1  Ustawy  Prawo  Zamówień  publicznych,  jeżeli  w  postępowaniu  o 
udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

15.WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy- brak

16.  ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO 
WZÓR UMOWY
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

17.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCYW TOKU POSTĘPOWANIA O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Środki  ochrony  prawnej  przysługują  wykonawcom,  a  także  innym  osobom,  jeżeli  ich  interes  prawny  w 
uzyskaniu  zamówienia  doznał  lub  może  doznać  uszczerbku  w  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego 
przepisów według działu VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
18.1.W  sprawach  nie  uregulowanych  w  niniejszych  warunkach  zamówienia  mają 
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
18.2.  Postanowienia  dotyczące  jawności  protokołu postępowania  o udzielenie  zamówienia 
publicznego:
-  Protokół  wraz  z  załącznikami  jest  jawny.  Załączniki  do  protokołu  udostępnia  się  po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym ze oferty 
udostępnia się od chwili ich otwarcia.
-  Oferty,  opinie  biegłych,  oświadczenia,  zawiadomienia,  wnioski  i  inne  dokumenty  oraz 
informacje  składane  przez  zamawiającego  i  wykonawców  oraz  umowa  w  sprawie 
zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

19. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik numer 1  - Formularz oferty
Załącznik numer 2  - Formularz oświadczenia Wykonawcy
Załącznik numer 3  - Projekt umowy 
Załącznik numer 4  - Zestawienie asortymentowe
Załącznik numer 5  - Oświadczenie Wykonawcy

Lublin, dnia 7 stycznia 2009 roku

ZATWIERDZAM............................................................
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Załącznik nr 1
  

  Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego
                                          Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
                                             20-442 Lublin ul. Abramowicka 2

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu 
medycznego jednorazowego użytku oferujemy przyjęcie do wykonania zamówienia:

Zestaw 1 :  w cenie brutto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zł  w tym. . . . . . . . . . . . . . . . .% VAT

(Słownie: ..................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................)

Wartość netto - ………………………………….zł

Zestaw 2 :  w cenie brutto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zł  w tym. . . . . . . . . . . . . . . . .% VAT

(Słownie: ..................................................................................................................................... . 

....................................................................................................................................................)

Wartość netto - ………………………………….zł

1. Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji przez cały okres trwania 
umowy.
2. Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury
3.Osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umo-
wy jest / są:

1. …………………………………………………………………………………………….
tel. kontaktowy, faks:………………………………………………………………………
zakres odpowiedzialności…………………………………………………………………. 

4.  Oświadczamy, że:
-  zapoznaliśmy  się  z  warunkami  przystąpienia  do  przetargu  nieograniczonego  określonymi  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne 
informacje do przygotowania oferty,
- uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust.1, pkt.1 ustawy prawo zamówień publicznych 
przez 30 dni od daty ustalonej jako termin składania ofert. 
-  w  przypadku  wygrania  postępowania  zobowiązujemy  się  do  podpisania  umowy  na  warunkach 
przedstawionych  w projekcie  umowy stanowiącym załącznik  numer  3  do  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia,
5. Ofertę składamy na ..............kolejno ponumerowanych stronach.
6. Załącznikami do niniejszej oferty są:
A/................................................................................................................................................
B/................................................................................................................................................
C/................................................................................................................................................

.................................., dn. ...........................
           .....................................................

                                                                                                                podpis
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Załącznik nr 2
Pieczęć Firmowa

                                             

       OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, jako upoważniony 
reprezentant wykonawcy, że: 

1. Spełniamy indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia 
warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który 
brzmi: 

Art. 22.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem  techniczny,  i  osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 
1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, które brzmią:

Art. 24.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę , nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 
jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sadu wydanym w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców,  którzy  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarli  układ  zatwierdzony  prawomocnym 
postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia  wierzycieli  poprzez  likwidację 
majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
lub  zdrowotne,  z  wyjątkiem  przypadków  gdy  uzyskali  oni  przewidziane  prawem  zwolnienie, 
odroczenie,  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji 
właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub 
przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnieni 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki  jawne,  których  wspólnika  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w związku  z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu lub  inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnieni 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki  partnerskie,  których  partnera  lub  członka  zarządu  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
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przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na 
celu popełnieni przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowo-akcyjne,  których  komplementariusza  prawomocnie 
skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnieni przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby  prawne,  których  urzędującego  członka  organu  zarządzającego  prawomocnie  skazano  za 
przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,  przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnieni przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty  zbiorowe,  wobec  których  sąd  orzekł  zakaz  ubiegania  się  o  zamówienia,  na  podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 
1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali  bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub 

posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 
chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie 
stosuje do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt.2 lub art. 67 
ust. 1 pkt 1 i 2;

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) nie  złożyli  oświadczenia  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy , z zastrzeżeniem 
art. 26 ust.3;

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na 
przedłużenie okresu związania ofertą. 

DANE  FIRMY
Nazwa firmy............................................................................................................
Adres firmy..............................................................................................................
Województwo................................Powiat...........................Gmina........................
NIP......................................................REGON......................................................
Tel. .................................................... fax. .............................................................
1Wysokość kapitału zakładowego...........................................................................
2Wysokość wpłaconego kapitału zakładowego........................................................

………………………, dnia…………                                 …………………….
                                                                                                                             (podpis)

1 Dotyczy spółek prawa handlowego
2 Dotyczy spółek prawa handlowego
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Załącznik nr 3

                                        U M O W A Nr..................

             Zawarta w dniu.........................   roku w wyniku przeprowadzonego przetargu 
nieograniczonego pomiędzy:
Szpitalem  Neuropsychiatrycznym  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielnym  Publicznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie, wpisanym w 
Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego 
za nr 0000004020 zwanym w dalszej treści umowy “Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
1. Dyrektora – Edwarda Lewczuka;

a
.......................................................................................................................................................
...........................................................................................................
reprezentowanym przez:
1..............................................................................................................................
2...............................................................................................................................
z drugiej strony, zwanym w dalszej treści umowy “Dostawcą”,

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania 
faktur VAT, NIP: 946 21 60 056, REGON: 43 10 19 046
Wykonawca oświadcza, że..........................................................................................

§ 1
1.  Przedmiotem  umowy  jest  dostawa  sprzętu  medycznego  jednorazowego  użytku  
do Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Lublinie  przy  ul.  Abramowickiej  2  w  asortymencie  
i ilościach wymienionych w załączniku nr 1 do umowy.
2.  Dostarczany sprzęt medyczny jednorazowego użytku musi być pełnowartościowy zgodnie 
z  obowiązującymi  normami  oraz  musi  posiadać  wymagane  zezwolenia  dopuszczające  do 
obrotu. 

§ 2
1.Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczać  sprzęt  będący  przedmiotem  umowy  
do Siedziby Zamawiającego:  Lublin,  ul.  Abramowicka  2 we własnym zakresie  i  na swój 
koszt.
2.Termin, czas i ilość dostaw ustala się w zależności od potrzeb Zamawiającego na pisemne 
zgłoszenie Zamawiającego. Dopuszcza się formę zawiadomienia za pośrednictwem faksu. 
3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia przedmiotu umowy, ze względu na 
brak środków finansowych, które nie powstały z winy zamawiającego.

§ 3
Jakiekolwiek usterki, awarie bądź zdarzenia utrudniające Dostawcy dostarczenie przedmiotu 
umowy nie zwalniają go z obowiązku dostawy w ustalonym terminie danej partii towaru. 

§ 4
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia przedmiotu umowy na czas dostawy;

§ 5
1.  Strony  ustalają  wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  w  kwocie 
................................................... (słownie: ............................... ) w tym obowiązujący podatek 
VAT.
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2.  Zamawiający  dokona  zapłaty  za  dostarczony  sprzęt  medyczny  jednorazowego  użytku 
przelewem na konto Dostawcy kwotę określoną każdorazowo na fakturze w terminie 30 dni 
od daty otrzymania faktury, nie wcześniej niż od dnia dostawy danej partii towaru.
3. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6
Braki  ilościowe  i  jakościowe  ujawnione  po  rozpakowaniu  towaru  podlegają  reklamacji.  
Po  ujawnieniu  takiego  braku  lub  wad  Zamawiający  sporządza  komisyjnie  protokół 
zawiadamiając jednocześnie Dostawcę, który zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu 
zawiadomienia do uzupełnienia braków lub wymiany towaru na pełnowartościowy.

§ 7
1.  Dostawca zapewnia niezmienność cen netto podanych w ofercie, z wyjątkiem okoliczno-

ści nieprzewidzianych w momencie podpisywania umowy, takich jak:
- zmiany podatku VAT.
2. Dostawca powiadomi zamawiającego o zmianie cen pisemnie na 14 dni przez zmianą.

§ 8
1. Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 0,1 % wartości partii towaru za każdy dzień zwłoki w jej dostawie; 
2)  w  razie  odstąpienia  od  umowy  przez  Dostawcę  lub  przez  Zamawiającego  wskutek 
okoliczności,  za  które  odpowiada  Dostawca–  w  wysokości  5  %  całego  wynagrodzenia 
umownego.

§ 9
Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie 
bez zgody Zamawiającego.

§ 10
Strony  zastrzegają  możliwość  wypowiedzenia  umowy  z  okresem  jednomiesięcznego 
wypowiedzenia.

§ 11
Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia............... do dnia ...................

§ 12
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 
pod rygorem nieważności za wyjątkiem § 7 ust 2 umowy

§ 13
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego.

§ 14
Wszelkie  spory wynikłe  z  realizacji  niniejszej  umowy rozpatrywane będą przez właściwy 
rzeczowo Sąd w Lublinie.

§ 15
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem  
po jednym dla każdej ze stron.

      ZAMAWIAJĄCY                                                         DOSTAWCA

...........................................                                          .......................................
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Załącznik nr 4
Pieczęć Firmowa

ZESTAWIENIE ASORTYMENTU

Zestaw I

Lp. Wyszczególnienie J.m. Ilość
Cena 

jednostk. 
netto

Wartość netto 
za całe 

zamówienie
Stawka 
VAT(%)

Wartość brutto 
za całe zamówienie

A B C D E F=DxE G H=F + wartość 
podatku VAT

1. Igła jedn. uż. 0,6 x 30 (a'100) op.             80    
2. Igła jedn. uż. 0,7 x 30 (a'100) op.           150    
3. Igła jedn. uż. 0,8 x 30 (a'100) op.           700    
4. Igła jedn. uż. 0,9 x 30 (a'100) op.           400    
5. Igła jedn. uż. 1,2 x 30 (a'100) op.           900    
6. Igła punkcyjna 22 G x 90 z dołączonymi skrzydełkami ułatwiającymi 

wprowadzanie
szt.             15    

7. Igła punkcyjna 20 G x 90 z dołączonymi skrzydełkami ułatwiającymi 
wprowadzanie

szt.             15    

8. Igła punkcyjna 19 G x 90 z dołączonymi skrzydełkami ułatwiającymi 
wprowadzanie

szt.             10    

9. Strzykawka jedn. uż. trzyczęściowa 2 ml z zakończeniem luer; położenie 
końcówki centralne; cylinder o wysokim stopniu przejrzystości; skalowana co 
0,1 ml do 2,5 ml; wyraźna, czytelna i nieścieralna skala; gumowa część tłoka 
z podwójnym uszczelnieniem; wyraźna kryza zabezpieczająca przed 
wysunięciem tłoka; tłok z czterema nacięciami ułatwiającymi jego złamanie 
po wykonanej procedurze, co zabezpiecza przed ponownym użyciem; 
opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i 
ważności; pakowane w kartonowe opakowania (a'100)

op.           500    

10. Strzykawka jedn. uż. trzyczęściowa 5 ml z zakończeniem luer; położenie 
końcówki centralne; cylinder o wysokim stopniu przejrzystości; skalowana co 
0,1 ml do 2,5 ml; wyraźna, czytelna i nieścieralna skala; gumowa część tłoka 
z podwójnym uszczelnieniem; wyraźna kryza zabezpieczająca przed 
wysunięciem tłoka; tłok z czterema nacięciami ułatwiającymi jego złamanie 
po wykonanej procedurze, co zabezpiecza przed ponownym użyciem; 
opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i 
ważności; pakowane w kartonowe opakowania  (a'100)

op.           800    

11. Strzykawka jedn. uż. trzyczęściowa 10 ml  z zakończeniem luer; położenie 
końcówki centralne; cylinder o wysokim stopniu przejrzystości; skalowana co 
0,1 ml do 2,5 ml; wyraźna, czytelna i nieścieralna skala; gumowa część tłoka 
z podwójnym uszczelnieniem; wyraźna kryza zabezpieczająca przed 
wysunięciem tłoka; tłok z czterema nacięciami ułatwiającymi jego złamanie 
po wykonanej procedurze, co zabezpiecza przed ponownym użyciem; 
opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i 
ważności; pakowane w kartonowe opakowania (a'100)

op.           600    

12. Strzykawka jedn. uż. 20 ml z zakończeniem luer; położenie końcówki 
boczne; cylinder o wysokim stopniu przejrzystości; skalowana co 0,1 ml do 
2,5 ml; wyraźna, czytelna i nieścieralna skala; gumowa część tłoka z 
podwójnym uszczelnieniem; wyraźna kryza zabezpieczająca przed 
wysunięciem tłoka; tłok z czterema nacięciami ułatwiającymi jego złamanie 
po wykonanej procedurze, co zabezpiecza przed ponownym użyciem; 
opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i 
ważności; pakowane w kartonowe opakowania (a'100)

op.           450    

13. Strzykawka jedn. uż. trzyczęściowa 50 ml biała szt.        1 000    
14. Strzykawka jedn. uż. trzyczęściowa 50 ml bursztynowa szt.           200    
15. Strzykawka jedn. uż. trzyczęściowa 100 żaneta szt.        4 500    
16. Strzykawka insulinowa z igłą (a'100) op.             30    
17. Kaniula do żył obwodowych z zaworem iniekcyjnym; typu Venflon; rozmiar 

18 G; 1,2 x 32 mm; przepływ 80 ml/min.; trójkątne ostrze igły i stożkowa 
końcówka kaniuli wykonane z PTFE

szt.      15 000    

18. Kaniula do żył obwodowych z zaworem iniekcyjnym; typu Venflon; rozmiar 
20 G; 1,0 x 32 mm; przepływ 54 ml/min.; trójkątne ostrze igły i stożkowa 
końcówka kaniuli wykonane z PTFE 

szt.      25 000    

19. Kaniula do żył obwodowych z zaworem iniekcyjnym; typu Venflon; rozmiar 
22 G; 0,8 x 25 mm; przepływ 31 ml/min.; trójkątne ostrze igły i stożkowa 
końcówka kaniuli wykonane z PTFE

szt.        4 000    

20. Kaniula do żył obwodowych przeznaczona dla dzieci; typu Neoflon; bez 
zaworu iniekcyjnego; z dodatkowym zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym 
wprowadzanie; rozmiar 24 G; 0,6 x 19 mm; przepływ 13 ml/min.; wykonane z 
PTFE

szt.           100    
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21. Koreczek do kaniul szt.      27 000    
22. Przylepiec do mocowania wenflonów transparentny 6 x 8 szt.      32 000    
23. Worek na mocz 2 l ze spustem i z zastawką antyrefluksyjną szt.      12 000    
25. Kieliszki do leków jednorazowe; bezbarwne; poj. 25 ml (a'70) op.      10 000    
26. Szpatułka drewniana (a'100) op.           180    
27. Płótno sanitarne podgumowane szer. 150 cm mb           300    
28. Fartuch jednorazowy foliowy szt.        2 400    
29. Fartuch z fizeliny podfoliowany z elastycznymi mankietami szt.           720    
30. Prześcieradło z fizeliny 210 x 130 zielone; niejałowe; gęstość 30 g/m szt.        2 500    
31. Prześcieradło z fizeliny; role o szerokości 80 cm, długość 300 m, gęstość 40 

g/m2
szt.             25    

32. Serweta jednorazowego użytku z fizeliny (zielona) 80 x 90 sterylna szt.        1 000    
33. Rękawice lateks. lekko pudrowane rozmiar S; rolowane zakończenie 

mankietu; zawartość białek lateksowych poniżej 150 µ/g; zawartość środka 
pudrującego poniżej 7,5 mg/dm2 (a'100)

op.        3 600    

34. Rękawice lateks. lekko pudrowane rozmiar M; rolowane zakończenie 
mankietu; zawartość białek lateksowych poniżej 150 µ/g; zawartość środka 
pudrującego poniżej 7,5 mg/dm2 (a'100)

op.        3 600    

35. Rękawice lateks. lekko pudrowane rozmiar L; rolowane zakończenie 
mankietu; zawartość białek lateksowych poniżej 150 µ/g; zawartość środka 
pudrującego poniżej 7,5 mg/dm2 (a'100)

op.        1 200    

36. Rękawice chirurgiczne sterylne lekko pudrowane rozm. 7,5 para        1 300    
37. Rękawice chirurgiczne sterylne lekko pudrowane rozm. 8 para           600    
38. Rękawice chirurgiczne sterylne lekko pudrowane rozm. 8,5 para             50    
39. Rękawice diagnostyczne lateksowe o zwiększonej odporności na 

rozerwanie; grubość ścianek na palcach min. 0,8 mm, a w części dłoniowej i 
w mankiecie 0,6 mm, długość 292 - 295 mm, oznakowane znakiem CE na 
opakowaniu jednostkowym i numerem jednostki notyfikowanej (a'50) 

op.           500    

40. Rękawice foliowe (a'100) op.           720    
41. Rękawice winylowe (a' 100) op.           200    
42. Przedłużacz do pompy infuzyjnej 1,5 m, biały szt.        1 000    
43. Przedłużacz do pompy infuzyjnej 1,5 m, bursztynowy szt.           350    
44. Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10 cm szt.        1 000    
45. Przyrząd do wielokrotnego pobierania leków z fiolek z dwoma filtrami - typu 

Mini Spike lub równoważny
szt.        1 200    

46. Dren do ssaka SO4 8/11 mb           100    
47. Cewnik do podawania tlenu przez nos jałowy, dł. 200 cm szt.           500    
48. Cewnik Nelaton rozm. 12 szt.        1 400    
49. Cewnik Nelaton  rozm. 14 szt.        3 000    
50. Cewnik Nelaton  rozm. 16 szt.        3 000    
51. Cewnik Nelaton  rozm. 18 szt.        1 500    
52. Cewnik Foleya rozm. 14, pokryty elestomerem silikonowym na zewnątrz jak i 

wewnątrz kanałów
szt.             60    

53. Cewnik Foleya rozm. 16, pokryty elestomerem silikonowym na zewnątrz jak i 
wewnątrz kanałów

szt.           400    

54. Cewnik Foleya  rozm. 18, pokryty elestomerem silikonowym na zewnątrz jak 
i wewnątrz kanałów

szt.           500    

55. Cewnik Foleya  rozm. 20, pokryty elestomerem silikonowym na zewnątrz jak 
i wewnątrz kanałów

szt.           400    

56. Cewnik Foleya rozm. 22, pokryty elestomerem silikonowym na zewnątrz jak i 
wewnątrz kanałów

szt.           100    

58. Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, dł. 55 cm, rozm. 14 - 22 szt.        3 000    
59. Zgłębnik żołądkowy 14 dł. 125 cm szt.           240    
60. Zgłębnik żołądkowy 16 dł. 125cm szt.           600    
61. Zgłębnik żołądkowy 18 dł. 125cm szt.           400    
62. Rurki ustno - gardłowe nr 1 /7 cm/ z tworzywa, jałowe szt.             30    
63. Rurki ustno - gardłowe nr 2 /7cm/ z tworzywa, jałowe szt.           100    
64. Rurki ustno - gardłowe nr 3 /8cm/ z tworzywa, jałowe szt.           250    
65. Rurki ustno  - gardłowe nr 4 /9cm/ z tworzywa, jałowe szt.           300    
66. Termoventy T (noski) lub równoważne szt.           500    
67. Termoventy O2 szt.           300    
68. Termovent 600 szt.           350    
69. Maseczki tlenowe dla dorosłych jałowe; regulacja koncentracji tlenu od 24% 

do 50%
szt.           500    

70. Rurki intubacyjne nr 5,5 –9 z mankietem niskociśnieniowym szt.           200    
71. Maseczki chirurgiczne z gumką szt.        1 200    
72. Łącznik do drenów do ssaka SO4 szt.           100    
73. Ustniki do alkomatu DRAGER ALKOTEST 7410 lub równoważne szt.        4 000    
74. Ustniki do alkomatu ALCO-S lub równoważne szt.        3 000    
75. Ustniki do alkomatu ALCO SENSOR IV lub równoważne szt.        1 000    
76. Ustniki do alkomatu BLOWING lub równoważne szt.        3 000    
77. Termometry elektroniczne lekarskie (pod pachę) szt.           200    
78. Osłonki jednorazowego użytku na termometry (a' 1 000) op.           150    
79. Słuchawki lekarskie dwie membrany szt.             15    
80. Basen plastikowy dla dorosłych z rączką i pokrywą szt.           100    
81. Kaczka plastikowa dla dorosłych z rączką szt.           100    
82. Pojnik dla chorych – dorosłych szt.           150    
83. Torebka samozamykalna   90 x 230 (a' 200) op.             50    
84. Torebka samozamykalna 130 x 250 (a' 200)  op.             50    
85. Torebka samozamykalna 135 x 260 (a' 200)  op.             50    
86. Torebka samozamykalna   90 x 260 (a' 200) op.             40    
87. Torebka samozamykalna 190 x 360 (a' 200) op.             60    
88. Zestaw do kaniulizacji dużych naczyń, dwukanałowy 7 F/20 cm szt.           150    
89. Zestaw do kaniulizacji dużych naczyń dwukanałowy 8 F/20 cm szt.             50    
90. Prowadnice do rurek intubacyjnych dla dorosłych szt.             30    
91. Nebulizatory "Cirrus" lub równoważny z ustnikiem i drenem 2,0 m szt.           250    
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92. Zestaw do lewatywy z PCV, poj. 1 750 ml, dł. drenu 120 cm szt.             80    
93. Skalpel nr 20 (a’ 100) op.             24    
94. Pieluchomajtki dla dorosłych  M, chłonność 2 200 ml szt.        8 000    
95. Pieluchomajtki dla dorosłych  L, chłonność 2 700 ml szt.        8 000    
96. Koreczki do cewników jałowe, rozm. 2 szt.           600    
97. Pojemniki na mocz z zakrętką, poj. 100 - 120 ml, niejałowe szt.      14 400    
98. Pojemnik na odpady medyczne, poj. 1 l, z otworem wrzutowym o średnicy 

47 mm, część dolna wykonana z HDPE, wieczko z PP
szt.           650    

99. Pojemnik na odpady medyczne, poj. 0,7 l, z otworem wrzutowym o średnicy 
47 mm, część dolna wykonana z HDPE, wieczko z PP

szt.        6 600    

100. Elektrody do EKG dla dorosłych 3,4 x 4,8 cm szt.        4 800    
101. Gazik o wym. 3,6 x 3,1 cm, jałowy, nasycony 70% alkoholem (a’100) op.             48    
102. Papier do EKG 110 x 40 szt.           200    
103. Papier do EKG 112 x 10 szt.           100    
104. Papier do EKG 112 x 25 szt.             50    
105. Papier do EKG 110 x 10 szt.           360    
106. Czepki na głowę z fizeliny szt.           400    
107. Stazy gumowe szt.           150    
108. Igła do penów do insuliny G 31 x 8 mm (a' 100) op.             24    
109. Nakłuwacze z igłą 2,0 mm (a’ 100) op.           360    
110. Kranik trójdrożny szt.           350    
111. Kubki na plwocinę jałowe szt.           100    
112. Wziernik jedn. ginekologiczny M i S szt.           300    
113. Zestaw laryngologiczny jednorazowy (wziernik nosowy, uszny, szpatułka) szt.           100    
114. Żel do EKG  250 ml szt.             50    
115. Żel do USG wyproduk. na bazie wodnej, nie zawierający soli (a' 500 g) szt.             80    
116. Papier do USG 110 mm x 20 m (a’ 10) op.               6    
117. Prześcieradło papierowe, białe,  perforowane, wym. 50 cm x 50 mb szt.           120    
118. Nici chirurgiczne niewchłanialne 2-0, ok.. 75 cm, igła 3/8 lub 1/2 koła, tnąca szt.           300    
119. Nici chirurgiczne niewchłanialne 1, ok.. 75 cm, igła 3/8 koła, tnąca szt.             20    
120. Nici chirurgiczne wchłanialne 3-0, ok.. 75 cm, igła 1/2 koła, tnąca szt.             30    
121. Nici chirurgiczne niewchłanialne 4-0, ok. 75 cm, igła 1/2 koła, tnąca szt.             10    
122. Czepek do EEG dla dorosłych szt.               3    
123. Pasta adhezyjno – klejąca typu TEN 20 w pojemniku plastikowym szt.               6    
124. Pasta ścierna do zmniejszania impedancji naskórka (a' 160 g) szt.             30    
125. Przewody do elektrod (21 przewodów) EEG kpl               1    
126. Elektrody do EEG na NaCl, pokryte chlorkiem srebra, grzybkowe kpl               1    
127. Elektrody do EEG  Holter miseczkowe (na pastę) kpl               2    
128. Tabletki antyglonowe do stosowania w automatycznej obróbce zdjęć (a' 10) op.               3    
129. Cytoluer - przyrząd do transferu leków do worków szt.        2 400    
130. Vialmete - przyrząd do transferu jednorazowych dawek leków szt.           500    
131. Opaski do identyfikacji dla dorosłych szt.        7 200    
132. Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych wyposażony w komorę 

kroplową wykonaną z tworzywa pozbawionego PCV, pojemność nie 
mniejsza niż 12 ml

szt.      61 000    

133. Przyrząd do przetaczania krwi wyposażony w komorę kroplową wykonaną z 
tworzywa pozbawionego PCV

szt.           600    

134. Igła do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem z zakończeniem typu 
PencilPoint, zapobiegającym fragmentacji korka - rozm. 1.2 dł.  30mm - op. 
a 100szt.

op. 30

135. Półautomatyczny ciśnieniomierz do pomiaru ciśnienia krwi na ramieniu 
wyposażony w pompkę; metoda pomiaru oscylometryczna; zakres pomiaru: 
ciśnienie od 0 do 299 mmHg, tętno od 40 do 180/min; dokładność: ciśnienie 
+/- 5% odczytu; zasilanie: 4 baterie AAA; waga: ok. 130 g (bez mankietu); 
wymiary: ok. 109 x 86 x 75 mm; mankiet dla dorosłych; pamięć co najmniej 
14 badań; na jednym zestawie baterii 1 500 pomiarów;  posiadający funkcję 
wykrywania nieregularnej pracy serca. Gwarancja - 36 miesięcy

szt.             25    

136. Probówka Eppendorf 1,5 ml (a’ 1 000 szt.) op. 3
137. Kamera z siatką do analizy elementów komórkowych w osadzie  moczu szt. 2000
138. Probówki 13 x 75 mm (a’ 500 szt.) op. 4
139. Probówki 12 x 75 mm (a’ 500 szt.) op. 4
140. Probówki plastikowe  3 ml (PS) (a’ 100 szt.) op. 20
141. Ezy sterylne 10 ul. (a' 20 szt.) op. 75
142. Ezy sterylne 1 ul. (a' 20 szt.) op. 50
143. Zestaw cytologiczny kompletny cytoset do wirówki MPW 341 skład - 

probówka   2,2 z pokrywką, wkładki cyto, szkiełko mikroskopowe, bibuła 
filtracyjna ( standard)

op. 1

144. Pojemniki jałowe na posiew moczu szt. 1000
145. probówki szklane stożkowe 10 ml z podziałką szt. 100
146. Probówki plastikowe, przezroczyste o poj.12 ml. ze znacznikiem,  stożkowe 

kształt stożka umożliwia stosowanie probówki do badania od 0,5ml do 1 ml 
osadu moczu (a’ 100 szt.)

op. 20

147. Wymazówki z wacikiem w probówce szt. 500
148. Wymazówki z wacikiem bez probówki szt. 300
149. Szkiełka nakrywkowe 20 x 20 mm (a' 100 szt.) op. 40
150. Końcowki do pipet aut o poj.200 ul. (a’ 1 000 szt.) op. 15
151. Końcówki do pipet aut o poj. 1 000 ul. (a’ 1 000 szt.) op. 4
152. Koreczki do probówek  śr. 12 mm (a’ 1 000 szt.) op. 7
153. Szkiełka podstawowe (a’ 50 szt.) op. 4
154. Pipety jednorazowe plastikowe o poj. 3 ml (a’ 500 szt.) op. 4
155. Pojemnik  na kał szt. 150
156. Naczynka plastikowe do Vitalab Flexor ( 14 mm x 24 mm) poj. 2 ml (a' 1 000 

szt.)
op. 2

157. Płyta serologiczna nr 6 (6 x 5 ) (a' 100 szt.) op. 4
158. Podłoża transportowe AMIES w probówce z plastikowym aplik. szt. 700
159. Probówki sterylne, przezroczyste z korkiem o poj. 5 ml (a’ 100 szt.) op. 2
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………………………………………………………………………………………………………………16
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku 

SZNSPZOZ.N-ZP-372-1/09
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 



Pieczęć Firmowa

Zestaw II

Lp. Wyszczególnienie J.m. Ilość
Cena 

jednostk. 
netto

Wartość netto 
za całe 

zamówienie
Stawka 
VAT(%)

Wartość brutto 
za całe zamówienie

A B C D E F=DxE G H=F + wartość 
podatku VAT

1. Próbówko – strzykawka do biochemii, obj. 2 - 3 ml (a' 100) op.           240    
2. Próbówko - strzykawka do morfologii K3 EDTA obj. 2,6 ml, średnica do 11 

mm, do aparatu Pentra 80 (a' 100) 
op.           240    

3. Próbówko strzykawka do OB obj. 3-4 ml (a' 100) op.           100    
4. Próbówko - strzykawka do badań gazometrycznych z podziałką na 

możliwość pobierania na 1 lub 2 ml (a' 100)
op.               5    

5. Próbówko-strzykawka do badań koagulologicznych, obj. 3 - 4 ml (a' 100) op.             60    
6. Próbówko - strzykawka do oznaczania glukozy poj. 2 - 3 ml (a' 100) op.             36    
7. Igła systemowa nr 8 (a' 100) op.           170    
8. Igła systemowa nr 9 (a' 100) op.           120    
9. Łącznik do wenflonów (a' 100) op.             12    
10. Rękaw papierowo foliowy płaski do sterylizacji parą wodną i tlenkiem 

etylenu, folia co najmniej 5 warstwowa o grubości nie większej niż 52 µm, 
papier o gramaturze 70 g, rozm. 5 cm x 200 m

rola               4    

11. Rękaw papierowo foliowy płaski do sterylizacji parą wodną i tlenkiem 
etylenu, folia co najmniej 5 warstwowa o grubości nie większej niż 52 µm, 
papier o gramaturze 70 g, rozm. 7,5 cm x 200 m

rola               4    

12. Rękaw papierowo foliowy płaski do sterylizacji parą wodną i tlenkiem 
etylenu, folia co najmniej 5 warstwowa o grubości nie większej niż 52 µm, 
papier o gramaturze 70 g, rozm. 10 cm x 200 m

rola               6    

13. Rękaw papierowo foliowy płaski do sterylizacji parą wodną i tlenkiem 
etylenu, folia co najmniej 5 warstwowa o grubości nie większej niż 52 µm, 
papier o gramaturze 70 g, rozm. 15 cm x 200 m

rola               4    

14. Rękaw papierowo foliowy płaski do sterylizacji parą wodną i tlenkiem 
etylenu, folia co najmniej 5 warstwowa o grubości nie większej niż 52 µm, 
papier o gramaturze 70 g, rozm. 20 cm x 200 m

rola               6    

15. Rękaw papierowo foliowy płaski do sterylizacji parą wodną i tlenkiem 
etylenu, folia co najmniej 5 warstwowa o grubości nie większej niż 52 µm, 
papier o gramaturze 70 g, rozm. 25 cm x 200 m

rola               6    

16. Rękaw papierowo foliowy płaski do sterylizacji parą wodną i tlenkiem 
etylenu, folia co najmniej 5 warstwowa o grubości nie większej niż 52 µm, 
papier o gramaturze 70 g, rozm. 30 cm x 200 m

rola               5    

17. Rękaw papierowo foliowy z zakładką do sterylizacji parą wodną i tlenkiem 
etylenu, folia co najmniej 5 warstwowa o grubości nie większej niż 52 µm, 
papier o gramaturze 70 g, rozmiar 10 cm x 5 cm x 100 m

rola               6    

18. Rękaw papierowo foliowy z zakładką do sterylizacji par wodną i tlenkiem 
etylenu, folia co najmniej 5 warstwowa o grubości nie większej niż 52 µm, 
papier o gramaturze 70 g, rozmiar 15 cm x 5 cm x 100 m

rola               6    

19. Rękaw papierowo foliowy z zakładką do sterylizacjipara wodną i tlenkiem 
etylenu, folia co najmniej 5 warstwowa o grubości nie większej niż 52 µm, 
papier o gramaturze 70 g, rozmiar 20 cm x 5,5 cm x 100 m

rola               8    

20. Rękaw papierowo foliowy z zakładką do sterylizacjipara wodną i tlenkiem 
etylenu, folia co najmniej 5 warstwowa o grubości nie większej niż 52 µm, 
papier o gramaturze 70 g, rozmiar 25 cm x 6,5 cm x 100 m

rola               6    

21. Rękaw papierowo foliowy z zakładką do sterylizacjipara wodną i tlenkiem 
etylenu, folia co najmniej 5 warstwowa o grubości nie większej niż 52 µm, 
papier o gramaturze 70 g, rozmiar 30 cm x 8 cm x 100 m

rola               6    

22. Wieloparametrowy nietoksyczny wskaźnik chemiczny do pary wodnej 
(liniowy) spełniający wymogi klasy D wg normy europejskiej EN 867-1, I 
klasy wg normy międzynarodowej ISO 11140-1. Perforowany, dzięki czemu 
umożliwiający użycie krótszego paska w przypadku mniejszych pakietów; do 
sterylizacji w temperaturze 121 i 134o C. Rozmiar 1,6 cm x 21,6 cm (+/- 0,2 
cm) Comply 1250 (a' 480) 

op.           500    

23. Wieloparametrowy nietoksyczny wskaźnik chemiczny do tlenku etylenu 
(liniowy) spełniający wymogi klasy D wg normy europejskiej EN 867-1, I 
klasy wg normy międzynarodowej ISO 11140-1. Perforowany, dzięki czemu 
umożliwiający użycie krótszego paska w przypadku mniejszych pakietów. 
Rozmiar 1,6 cm x 21,6 cm (+/- 0,2 cm) Comply 1250 (a' 480) 

op.           100    

24. Wskaźnik biologiczny fiolkowy o szybkim odczycie; sterylizacja tlenkiem 
etylenu; wynik po 4 godz.; bez zawartości ołowiu; kompatybilny z 
odpowiednim autoczytnikiem; spełniający wymogi normy europejskiej EN 
866 Attest 1294 (a' 50)

op.               4    

25. Wskaźnik biologiczny fiolkowy o szybkim odczycie; sterylizacja parą wodną; 
wynik po 4 godz.; bez zawartości ołowiu; kompatybilny z odpowiednim 
autoczytnikiem; spełniający wymogi normy europejskiej EN 866 Attest 1294 
(a' 50)

op.               2    
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26. Zestaw testowy jednokrotnego użytku typu Bowie Dick Plus lub równoważny 
zawierający arkusz testowy umieszczony w pakiecie kontrolnym. Spełniający 
wymogi normy europejskiej EN 867-4. Comply 00135 (a' 20)

op.             30    

27. Nabój gazowy do sterylizatora STERI VAC 5XL na 100% tlenku etylenu, 
4-100 Steri Gas (a' 12)

op.             20    

28. Kaseta do drukarki CBM-920 (sterylizator parowy) szt.             13    
29. Papier do drukarki sterylizatora parowego; szer. wewn. gilzy 12 +/- 1 mm, gr. 

papieru 0,13 mm lub mniejsza; szerokość rolki 57 +/- 0,5 mm; średnica 
zewnętrzna 50 mm

szt.             25    

30. Papier do drukarki sterylizatora gazowego typu STERI VAC 5XL, typ 1217 szt.               5    
31. Filtr wstępny przed uzdatniaczem wody TRIO B-10 szt.               4    
32. Etykiety do metkownicy trzyrzędowej typu BROWNE, zwykłe, jednostronnie 

klejące
szt.     250 000 

33. Rolka barwiąca do metkownicy trzyrzędowej typu BROWNE szt.               4    
34. Błona RTG niebieskoczuła do obróbki automatycznej, wym. 18 x 24 (a' 100) op.               8    
35. Błona RTG niebieskoczuła do obróbki automatycznej, wym. 24 x 30 (a' 100) op.             20    
36. Błona RTG niebieskoczuła do obróbki automatycznej, wym. 30 x 40 (a' 100) op.             20    
37. Błona RTG niebieskoczuła do obróbki automatycznej, wym. 35 x 43 (a' 100) op.             85    
38. Błona RTG niebieskoczuła do obróbki automatycznej, wym. 20 x 40 (a' 100) op.               2    
39. Wywoływacz do automatycznej obróbki zdjęć RTG (a’ 10 l) op.             40    
40. Utrwalacz do automatycznej obróbki zdjęć RTG (a’ 10 l) op.             40    

Razem

.......................................                         ......................................................................
Miejscowość, data                                                                           podpis
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Pieczęć Firmowa

Zestaw III

Lp. Wyszczególnienie J.m. Ilość
Cena 

jednostk. 
netto

Wartość netto 
za całe 

zamówienie
Stawka 
VAT(%)

Wartość brutto 
za całe zamówienie

A B C D E F=DxE G H=F + wartość 
podatku VAT

1. Zestaw do eksploatacji wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron CT, 
składający się z: wkładu o pojemności 200 ml, szybkozłącza (łącznik 
rurkowy) oraz złącza niskiego ciśnienia o długości 150 cm (op. a’ 50 kpl)

op. 4

Razem:

.......................................................                                                    ................................................................................
             Miejscowość, data                                                                                              podpis
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Załącznik nr 5
Pieczęć Firmowa

                                             

       OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

W  związku  z  udziałem  w  przetargu  nieograniczonym  na  dostawę  sprzętu  medycznego 
jednorazowego  użytku  do  Szpitala  Neuropsychiatrycznego  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oświadczam(y), że:

-zaproponowane przez nas w załączniku nr 4 do SIWZ produkty posiadają zgłoszenia  do 
Urzędu  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów  Medycznych  i  Produktów 
Biobójczych  lub  powiadomienia  zgodnie  z  ustawą  o  wyrobach  medycznych,  natomiast 
wyroby  medyczne  zakwalifikowane  do  klas,  dla  których  nie  jest  wymagane  ustawą 
posiadanie zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych posiadają deklarację zgodności CE,

- przedłożymy wyżej wymienione dokumenty na każde żądanie zamawiającego.

...........................................                               ...............................................
    miejscowość, data          podpis
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