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1. ZAMAWIAJĄCY
Szpital  Neuropsychiatryczny im.  Prof.  M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Lublinie ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

Tel.: 81/7443061, fax: 81/7441079, 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 
(t.j .Dz. U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 ze zm.).
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, opisanego w 
załączniku nr 2 do SIWZ.

CPV:  33140000-3  materiały  medyczne,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, 33141420-0 rękawice chirurgiczne, 33141411- 4 skalpele i 
noże chirurgiczne,33141624-0   zestawy do podawania leków,  33772000-2 jednorazowe wyroby 
papierowe, 33793000-5 – laboratoryjne wyroby szklane.

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Dostawy będą realizowane przez okres jednego roku.

5.WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenia zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

5.1.spełnią  warunki  udziału  w  postępowaniu,  o  których  mowa  w  art.  22  ust.1  ustawy  Prawo 
Zamówień Publicznych, dotyczące:

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej  działalności  lub czynności,  jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania 
określonej działalności lub czynności.

Zamawiający nie skonkretyzował warunku z punktu 5.1.1.

5.1.2.posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający nie skonkretyzował warunku z punktu 5.1.2.

5.1.3. dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
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wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie skonkretyzował warunku z punktu 5.1.3.

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i 
finansowej.

Zamawiający nie skonkretyzował warunku z punktu 5.14.

Ocena  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  opisanych  w pkt  5.1  dokonana  zostanie 
zgodnie z formułą  spełnia  - nie spełnia  na podstawie informacji zawartych  w dokumentach i 
oświadczeniach wyszczególnionym w pkt 6.1 SIWZ.

5.2 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Ocena spełniania warunku z pkt 5.2 zostaje dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia  - nie 
spełnia na podstawie dokumentów lub oświadczeń wyszczególnionych w pkt 6.2 SIWZ.

6.WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU   W POSTĘPOWANIU

6.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  Zamówień  Publicznych  zamawiający  żąda 
następujących dokumentów:

Oświadczenia  z  art.  22  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo Zamówień  Publicznych. 
(załącznik nr 4 do siwz).

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy  w  okolicznościach,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  ustawy,  zamawiający  żąda 
następujących dokumentów:

6.2.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5 do SIWZ)

6.2.2.Aktualnego  odpisu  z  właściwego  rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku 
do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy.

6.2.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności, lub  wstrzymanie  w  całości 
wykonania  decyzji  właściwego  organu  –  wystawionego  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed 
upływem terminu składania ofert.

6.2.4. Aktualnego  zaświadczenia  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub 
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Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  że  wykonawca  nie  zalega  z 
opłacaniem  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenia,  że  uzyskał 
przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.2.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,  zamiast dokumentów o których mowa w pkt 6.2.2, 6.2.3 i 6.2.4.SIWZ, składa dokument 
lub  dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, 
opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i  zdrowotne  albo  że  uzyskał  przewidziane  prawem 
zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności, lub  wstrzymanie  w  całości 
wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie;  Dokumenty  o  których 
mowa w punkcie 6.2.5. podpunkcie a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa punkcie 6.2.5 podpunkcie b) 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentami 
zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju , w  którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.4. Ponadto do oferty należy dołączyć:
6.4.1. Oferta (załącznik nr 1 do SIWZ).
6.4.2.Dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące ofertę są upoważniające do podejmowania 
zobowiązań w imieniu firmy składającej  ofertę,  o ile  nie  wynikają  one z przepisów prawa lub 
innych dokumentów (np. pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie).
6.4.3. Dowód wniesienia wadium, (w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna) 
do  oferty  należy  załączyć  kserokopię  dokumentu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem, 
natomiast oryginał dokumentu należy złożyć wraz z ofertą w osobnej kopercie z napisem wadium.

7.INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
7.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
7.2.W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz 
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faxem, niezwłocznie potwierdzonym w formie 
pisemnej. Każda ze stron na żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień lub informacji. Dopuszcza się też odbiór osobisty.

7.3.W przypadku  braku  potwierdzenia  otrzymania  wiadomości  przez  wykonawcę,  zamawiający 
domniemywa, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę 
zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.

7.4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
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Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Abramowicka 2
20-448 Lublin

fax: 81/7441079

7.5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Sławomir Proć – inspektor ds zamówień publicznych
Milena Królikowska – inspektor ds zamówień publicznych

7.6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień zgodnie z 
art 38 ust 1 pkt 3 oraz art. 38 ust 1a i 1b ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7.7. 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

7.8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić  treść  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

8.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

8.1 Wykonawcy przystępujący do przetargu winni wnieść wadium w wysokości:

Nr zestawu Kwota wadium Słownie:
1 12000,00 zł Dwanaście tysięcy złotych
2 2000,00 zł Dwa tysiące złotych
3 1000,00 zł Tysiąc złotych
4 150,00 zł Sto pięćdziesiąt złotych
5 600,00 zł Sześćset złotych
6 250,00  zł Dwieście pięćdziesiąt złotych
7 250,00 zł Dwieście pięćdziesiąt złotych
8 600,00 zł Sześćset zotych

8.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1/ pieniądzu
2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z 
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
3/ gwarancjach bankowych
4/ gwarancjach ubezpieczeniowych
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5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 
1158 z późn. zm.) 

8.3 Wadium w wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem  na rachunek Zamawiającego  numer 
BANK Spółdzielczy w Białej Podlaskiej 50802500070710186320000030 z dopiskiem  „wadium– 
SMJU, a potwierdzenie polecenia przelewu należy dołączyć do oferty. Datą wniesienia wadium w 
formie pieniężnej jest data uznania wskazanego rachunku bankowego.

Wadium wnoszone  w  formie  innej  niż  pieniężna  powinno  być  dołączone  do  oferty  w  formie 
kserokopii dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem. Oryginał wadium wnoszonego 
w innej formie należy załączyć  do oferty w osobnej kopercie : opisanej „wadium– SMJU Wadium 
wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno zawierać następujące elementy:

- określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji 

- określenie kwoty poręczenia lub gwarancji

-wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji

-wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji

-  zapis,  że  poręczyciel/gwarant  zobowiązuje  się  bezwarunkowo  do  zapłaty  pełnej  kwoty 
zabezpieczenia na rzecz beneficjenta

- nieodwołalność poręczenia lub gwarancji

8.4.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku przedłużenia terminu składania ofert Wykonawca wnoszący wadium w innej 
formie niż w pieniądzu musi uwzględnić zmianę terminu związania składaną ofertą.
Wykonawca składający ofertę  jest  nią  związany przez  okres  60 dni,  licząc  od upływu terminu 
składania ofert. 

Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium 
zgodnie z pkt. 8.2  zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie  odrzucona. 

Zwrot lub utrata wadium następuje zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo 
zamówień publicznych.

9.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 60 dni licząc od upływu terminu 
do  składania  ofert.  Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek zamawiającego  może  przedłużyć 
termin związania ofertą zgodnie z art. 85 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

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. 
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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  oparta  na  wzorze  druku  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. Wszystkie  pola i  pozycje załączników 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-372-75/11

10.13. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, 
pod warunkiem pisemnego powiadomienia zamawiającego o wprowadzonej zmianie lub wycofaniu 
oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak 
składana oferta odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”. Oferta zmieniająca wcześniej 
złożoną  ofertę  musi  jednoznacznie  wskazywać,  które  postanowienia  oferty  są  zmienione. 
Wykonawca  może  wycofać  już  złożoną  ofertę,  tylko  przed  upływem terminu  składania  ofert. 
Zamawiający  może  wydać  ofertę  Wykonawcy,  tylko  na  podstawie  pisemnego  żądania  zwrotu 
oferty,  złożonego przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy do dokonania tej  czynności. 
Upoważnienie do wycofania oferty, musi być załączone do żądania zwrotu oferty.

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 jako 
„ZASTRZEŻONE”.
- 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.
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11.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać w terminie do dnia 1 lutego 2012 r do godziny 9:00 w Kancelarii Szpitala  - 
20-442  Lublin, ul. Abramowicka 2. Za oferty złożone w terminie uznaje się te, które znajdą się w 
siedzibie zamawiającego w Kancelarii Szpitala do godz. 9:00.
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 odwołania.

11.2. Termin i miejsce otwarcia ofert
11.2.1 Otwarcie  złożonych  ofert  nastąpi  w  dniu  1  lutego  2012  r.  do  godz  9:30 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 zawartych w ofertach.  Informacje zawarte w pkt.  11.2.2.  i  11.2.3.  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. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Z 2002 r. Nr 97, 
poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302), cena wykonania 
zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe, za wykonanie których Zamawiający jest 
zobowiązany Wykonawcy zapłacić, w tym również podatek VAT.

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  wynikającym  z  ustawy  Prawo  Zamówień 
Publicznych, i SIWZ oraz złożone w określonym przez zamawiającego terminie podlegają dalszej 
ocenie.

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 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.
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13.3. W  toku  badania  i  oceny  ofert  zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.

13.4. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie
2)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek
3)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 zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.

13.6.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.

13.7. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny 
ofert. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa na podstawie kryterium: 

Cena brutto (wartość) - 100 %
                                Wartość najniższa wśród ofert 

Punkty za wartość = --------------------------------------  x  100 x 100 %

                                  Wartość danego Wykonawcy

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

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.

14.3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 
pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

15.WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy- brak
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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  WYKONAWCY  W  TOKU  POSTĘPOWANIA  O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Środki  ochrony  prawnej  przewidziane  w  dziale  VI  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych 
przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów  ustawy prawo zamówień publicznych. Środki ochrony 
prawnej  wobec  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 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.
18.3. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych, obejmujących cały zestaw.
18.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
18.5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.
18.6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
18.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
18.8.  Zamawiający  żąda  wskazania  przez  wykonawcę  części  zamówienia,  której  wykonanie 
powierzy podwykonawcom.
18.9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 
podstawowego dotychczasowemu wykonawcy dostaw zamówień uzupełniających na podstawie art. 
67 ust.1 pkt 7.
18.10.  Strony  przewidują  możliwość  dokonania  zmian  postanowień  zawartej  umowy  pod 
warunkiem, że zmiany wynikają z:

1) zmiany stawki podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem 
dostaw do których mają zastosowanie zmienione przepisy,

2) wystąpienia  okoliczności,  których   nie  można  było  przewidzieć  przed  wszczęciem 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie 
założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są 
korzystne dla Zamawiającego; zmiana nie może spowodować zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy.
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19. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik numer 1  - Formularz oferty
Załącznik numer 2 – Zestawienie asortymentu
Załącznik numer 3  - Projekt umowy
Załącznik numer 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik numer 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Lublin, dnia 20 grudnia 2011 roku

ZATWIERDZAM............................................................
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Załącznik nr 1
Pieczęć Firmowa

FORMULARZ OFERTY
Nazwa wykonawcy/ wykonawców w przypadku oferty wspólnej:............................................. 
…..................................................................................................................................................
Adres*..........................................................................................................................................
tel.*...............................................................................................................................................
REGON*......................................................................................................................................
NIP*.............................................................................................................................................
FAX* na który Zamawiający ma przesłać korespondencję......................................................................
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

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

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: ..................................................................................................................................... ........................
.............................................................................................................................)

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

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

Zestaw 3 :  w cenie brutto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zł  w tym.. . . . . . . . . . . . . . . .% VAT

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

Zestaw 4 :  w cenie brutto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zł  w tym.. . . . . . . . . . . . . . . .% VAT

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

Zestaw 5 :  w cenie brutto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zł  w tym.. . . . . . . . . . . . . . . .% VAT

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

Zestaw 6 :  w cenie brutto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zł  w tym.. . . . . . . . . . . . . . . .% VAT

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

Zestaw 7 :  w cenie brutto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zł  w tym.. . . . . . . . . . . . . . . .% VAT

(Słownie: ..................................................................................................................................... ........................
.............................................................................................................................)
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Zestaw 8 :  w cenie brutto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zł  w tym.. . . . . . . . . . . . . . . .% VAT

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

2.  Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji przez cały okres trwania umowy.
3. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 
30  dni  od  daty  otrzymania  prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT przez  Zamawiającego.  Datą 
zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Dostawy będą realizowane cyklicznie wg potrzeb zamawiającego. 
5. Osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań 
umowy jest / są:

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

Oświadczamy, że:
1.akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

2.  uważamy się  za  związanych niniejszą  ofertą  zgodnie  z  art.  85  ust.1,  pkt.1  ustawy prawo zamówień 
publicznych przez 60 dni od daty ustalonej jako termin składania ofert,

3. zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do  
zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą na warunkach określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ.

4.  niniejsza  oferta  zawiera  na stronach nr  od.......................  do..............  informacje  stanowiące tajemnice  
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

5. ofertę niniejszą składamy na ….....................kolejno ponumerowanych stronach,

6. wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

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

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

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

Na podstawie art 36 ust. 4 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części 
zamówienia, której wykonania powierzy podwykonawcom: ...............................................

……………………, dnia…………                                 ……………..............……….
                                                                                                            (podpis Wykonawcy/ wykonawców)
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Załącznik nr 2
Pieczęć Firmowa

Zestaw I

Lp. Wyszczególnienie J.m.   Ilość Cena 
jednostkow

a 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 do iniekcji jedn. użytku 
rozm. 0,6 x 30 mm; sterylne 

(a’ 100)

op.  28 

2. Igła do iniekcji jedn. użytku 
rozm. 0,7 x 30 mm; sterylne 

(a’ 100)

op.  70 

3. Igła do iniekcji jedn. użytku 
rozm. 0,8 x 40 mm; sterylne 

(a’ 100).

op.  370 

4. Igła do iniekcji jedn. użytku 
rozm. 0,9 x 40 mm; sterylne 

(a’ 100)

op.  120 

5. Igła do iniekcji jedn. użytku 
rozm. 1,2 x 40 mm; sterylne 

(a’ 100)

op.  620 

6. Igła do pobierania leków z 
fiolek z gumowym korkiem z 

zakończeniem typu Pencil 
Point, zapobiegającym 

fragmentacji korka - rozm. 1.2 
dł. 30 mm - op. a’ 100 szt.

op.  120 

7. Igła do nakłuć lędźwiowych G 
22 0,7 x 90 mm 

szt.  240 

8. Igła do nakłuć lędźwiowych G 
20 0,9 x 90 mm 

szt.  120 

9. Igła do nakłuć lędźwiowych G 
19 1,1 x 90 mm 

szt.  60 

10. Igła do nakłuć lędźwiowych G szt.  60 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku – SZNSPZOZ.N-ZP-372-75/11
Szpital Neuropsychiatryczny im Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie



18 1,2 x 90 mm 

11. Igła do penów do insuliny G 
31 x 8 mm (a’ 100) 

op.  36 

12. Strzykawka jednorazowego 
użytku dwuczęściowa 2 ml (a' 

100)

op.  350 

13. Strzykawka jednorazowego 
użytku dwuczęściowa 5 ml (a' 

100)

op.  730 

14. Strzykawka jednorazowego 
użytku dwuczęściowa 10 ml 

(a' 100)

op.  350 

15. Strzykawka jednorazowego 
użytku dwuczęściowa 20 ml 

(a' 100)

op.  460 

16. Strzykawka jedn. uż. 
trzyczęściowa 50 ml biała, z 

zakończeniem luer - lock

szt.  600 

17. Strzykawka jedn. uż. 
trzyczęściowa 50 ml 

bursztynowa, z zakończeniem 
luer - lock

szt.  600 

18. Strzykawka jedn. uż. 
trzyczęściowa 100 ml z 
końcówką do cewnika

szt.  3000 

19. Strzykawka insulinowa z igłą 
(a’ 100)

op.  26 

20. Kaniula do długotrwałych 
wlewów dożylnych wykonana 

z biokompatybilnego 
poliuretanu, wolna od lateksu i 
PCV, z zaworem iniekcyjnym, 
z korkiem samodomykającym, 

z paskami RTG i filtrem 
hydrofobowym, korek luer – 

lock z trzpieniem poniżej jego 
krawędzi, ze skrzydełkami, 
rozmiar 18G 1,3 x 32 mm, 

przepływ 85 ml/min.

szt.  8700 

21. Kaniula do długotrwałych 
wlewów dożylnych wykonana 

z biokompatybilnego 
poliuretanu, wolna od lateksu i 
PCV, z zaworem iniekcyjnym, 
z korkiem samodomykającym, 

z paskami RTG i filtrem 
hydrofobowym, korek luer – 

lock z trzpieniem poniżej jego 
krawędzi, ze skrzydełkami, 

szt. 18000 
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rozmiar 20G 1,1 x 33 mm, 
przepływ 55 ml/min.

22. Kaniula do długotrwałych 
wlewów dożylnych wykonana 

z biokompatybilnego 
poliuretanu, wolna od lateksu i 
PCV, z zaworem iniekcyjnym, 
z korkiem samodomykającym, 

z paskami RTG i filtrem 
hydrofobowym, korek luer – 

lock z trzpieniem poniżej jego 
krawędzi, ze skrzydełkami, 
rozmiar 22G 0,9 x 25 mm, 

przepływ 33 ml/min.

szt.  7800 

23. Kaniula do długotrwałych 
wlewów dożylnych wykonana 

z biokompatybilnego 
poliuretanu, wolna od lateksu i 
PCV, z zaworem iniekcyjnym, 
z korkiem samodomykającym, 

z paskami RTG i filtrem 
hydrofobowym, korek luer – 

lock z trzpieniem poniżej jego 
krawędzi, ze skrzydełkami, 
rozmiar 24G 0,7 x 19 mm, 

przepływ 18 ml/min.

szt.  100 

24. Kaniula bezpieczna do 
długotrwałych wlewów 

dożylnych 20G 1,1 (różowa) 
długość 32 mm/przepływ 65 

ml/min.; wyposażona w 
automatyczny mechanizm 
bezpieczeństwa chroniący 
przed zakłuciem podczas 

użycia i po użyciu kaniuli, 
posiadająca hydrofobowy filtr 

antybakteryjny, 
samozamykający korek, 

wykonana z teflonu(FEP)

szt.  650 

25. Kaniula bezpieczna do 
długotrwałych wlewów 

dożylnych 18G 1,3 (zielona) 
długość 45 mm/przepływ 95 

ml/min.; wyposażona w 
automatyczny mechanizm 
bezpieczeństwa chroniący 
przed zakłuciem podczas 

użycia i po użyciu kaniuli, 
posiadająca hydrofobowy filtr 

antybakteryjny, 
samozamykający korek, 

wykonana z teflonu(FEP)

szt.  650 
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26. Koreczek do kaniul sterylny z 
trzpieniem poniżej krawędzi 

korka

szt. 11000 

27. Przylepiec do mocowania 
kaniul transparentny 6 x 8 

Szt. 34100 

28. Worek na mocz jałowy z 
zaworem T, poj. 2 l 

szt.  9000 

29. Wieszak do mocowania 
standardowych worków na 

mocz o pojemności od 1 000 
do 2 000 ml z dwoma 

otworami podwieszającymi, 
wykonany z trwałego, 

mocnego i elastycznego 
tworzywa

szt.  240 

30. Kieliszki do leków 
jednorazowe; bezbarwne; poj. 

25 ml (a’ 70)

op. 12000 

31. Szpatułki laryngologiczne 
drewniane, niejałowe (a’ 100)

op.  180 

32. Tkanina sanitarna 
podgumowana szer. 140 cm

mb  100 

33. Fartuch jednorazowy z folii szt.  3600 

34. Fartuch medyczny wykonany 
z włókniny polipropylenowej, 
rękaw ściągany gumką, kolor 

zielony

szt.  1200 

35. Prześcieradło z włókniny 
polipropylenowej 210 x 130 

zielone; niejałowe; gramatura 
40 g/m2 

szt.  2900 

36. Prześcieradło z włókniny 
polipropylenowej, role o 

szerokości 80 cm, długość 300 
m, gramatura 40 g/m2

szt.  40 

37. Prześcieradło papierowe, 
białe,  perforowane, wym. 50 

cm x 50 mb

szt.  390 

38. Serweta jednorazowego 
użytku z fizeliny (zielona) 80 

x 90 sterylna

szt.  700 

39. Rękawice diagnostyczne 
wykonane z wysokiej jakości 

lateksu naturalnego, zawartość 
białek lateksowych poniżej 

150µg/g, delikatnie 
pudrowane, rolowany mankiet 

rozmiar S, a 100 szt.

op.  4800 
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40. Rękawice diagnostyczne 
wykonane z wysokiej jakości 

lateksu naturalnego, zawartość 
białek lateksowych poniżej 

150µg/g, delikatnie 
pudrowane, rolowany mankiet 

rozmiar M, a 100 szt.

op.  4800 

41. Rękawice diagnostyczne 
wykonane z wysokiej jakości 

lateksu naturalnego, zawartość 
białek lateksowych poniżej 

150µg/g, delikatnie 
pudrowane, rolowany mankiet 

rozmiar L, a 100 szt.

op.  500 

42. Rękawice chirurgiczne 
lateksowe, jałowe, pudrowane 

mączką kukurydzianą, pH 
obojętne, zawartość białek 

lateksowych poniżej 150µg/g, 
test przepuszczalności wody 
-AQL 1,0 lub mniej, dł. min 

280mm, grubość pojedynczej 
ścianki -palec 0,17mm, dłoń 

0,12mm, rozmiar 7,5

para  480 

43. Rękawice chirurgiczne 
lateksowe, jałowe, pudrowane 

mączką kukurydzianą, pH 
obojętne, zawartość białek 

lateksowych poniżej 150µg/g, 
test przepuszczalności wody 
-AQL 1,0 lub mniej, dł. min 

280mm, grubość pojedynczej 
ścianki -palec 0,17mm, dłoń 

0,12mm, rozmiar 8,0

para  240 

44. Rękawice chirurgiczne 
lateksowe, jałowe, pudrowane 

mączką kukurydzianą, pH 
obojętne, zawartość białek 

lateksowych poniżej 150µg/g, 
test przepuszczalności wody 
-AQL 1,0 lub mniej, dł. min 

280mm, grubość pojedynczej 
ścianki -palec 0,17mm, dłoń 

0,12mm, rozmiar  8,5

para  350 

45. Rękawice lateksowe 
bezpudrowe, diagnostyczne o 

zwiększonej odporności na 
rozerwanie, grubość 

podwójnej ścianki na palcach 
min.0,80mm  na powierzchni 

dłoni min. 0,60mm, na 
mankiecie 0,40mm ,poziom 

op.  480 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku – SZNSPZOZ.N-ZP-372-75/11
Szpital Neuropsychiatryczny im Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie



protein poniżej 50µg/g - 
oznaczone znakiem CE na 
opakowaniu jednostkowym 
wraz z numerem jednostki 
notyfikowanej ,rozmiary 

S,M,L,  a 50szt.

46. Rękawice foliowe (a’100) op.  1000 

47. Rękawiczki winylowe 
bezpudrowe wolne od 

ftalanów, grubość na palcu 
0,08mm +/-0,02, dłoń 0,08mm 
+/-0,02, mankiet 0,05mm +/-
0,02, spełniają wymagania 

stawiane przez normy EN 455 
część 1,2,3,4, roz.S,M,L 

(a.100szt.)

op.  240 

48. Rękawice lateksowe 
diagnostyczne pudrowane, 

AQL=1.5, mankiet rolowany z 
warstwą antypoślizgową - 
siateczkową o przekątnej 

oczek 2-3 mm, kolor lateksu, 
niebieski lub zielony (do 

wyboru przez 
Zamawiającego), warstwa 

antypoślizgowa na opuszkach 
palców i wewnetrznej 

powierzchni dłoni, dostępne w 
rozmiarach: S, M, 

Opakowanie a'100sztuk. 
Zgodne z normą EN 374, 

ASTM F1671 potwierdzone 
badaniami z jednostki 

niezależnej od producenta. 

op.  180 

49. Przedłużacz PVC do pompy 
infuzyjnej dł. 1,5 m 
bezbarwny, jałowy; 

niepirogenny.

szt.  540 

50. Przedłużacz PVC do pompy 
infuzyjnej dł. 1,5 m; do leków 
światłoczułych bursztynowy; 

jałowy; niepirogenny.

szt.  150 

51. Kranik trójdrożny szt.  1200 

52. Kranik trójdrożny z 
przedłużaczem 10 cm 

szt.  600 

53. Dren do ssaka SO4  rozm. 
8/11

mb  250 

54. Łącznik do drenów do ssaka 
SO4  rozm. 8/12 jałowy

szt.  30 
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55. Cewnik do podawania tlenu 
przez nos jałowy, dł. 200 cm

szt.  700 

56. Cewnik urologiczny typu 
Nelaton, rozm. 12, 14, 16, 18

szt.  3600 

57. Cewnik zewnętrzny 
jednoczęściowy, rozm. 25, 30, 

35

szt.  250 

58. Cewnik Foleya, pokryty 
elestomerem silikonowym na 

zewnątrz jak i wewnątrz 
kanałów. Rozm. 14, 16, 18, 20, 

22

szt.  3000 

59. Cewnik do odsysania górnych 
dróg oddechowych, dł. 60 cm, 

rozm. 14 – 20

szt.  1900 

60. Zgłębnik żołądkowy dł. 125 
cm; Rozm. 14, 16, 18

szt.  1200 

61. Rurka ustno - gardłowa nr 1 /
6cm/ sterylna

szt.  10 

62. Rurka ustno - gardłowa nr 2 /
7cm/ sterylna

szt.  130 

63. Rurka ustno - gardłowa nr 3 /
8cm/ sterylna

szt.  260 

64. Rurka ustno - gardłowa nr 4 /
9cm/ sterylna

szt.  50 

65. Wymiennik ciepła i wilgoci – 
Thermowent T lub 

równoważny 

szt.  240 

66. Zestaw do podawania tlenu do 
rurki tracheostomijnej – 

Thermovent O2 lub 
równoważny

szt.  90 

67. Wymiennik ciepła i wilgoci – 
Thermovent 600 lub 

równoważny

szt.  100 

68. Maseczki tlenowe dla 
dorosłych jałowe; regulacja 

koncentracji tlenu od 24% do 
50% 

szt.  240 

69. Maska ochronna dla personelu 
medycznego z filtrem HEPA

szt.  120 

70. Rurki intubacyjne nr 5,5 –9 z 
mankietem 

niskociśnieniowym. 

szt.  220 

71. Maseczka chirurgiczna z 
gumką

szt.  1200 
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72. Ustniki kompatybilne z 
alkomatem  DRAGER 

ALKOTEST 7410

szt.  3000 

73. Ustniki kompatybilne z 
alkomatem  ALCO-S

szt.  1500 

74. Ustniki kompatybilne z 
alkomatem ALCO SENSOR 

IV

szt.  1400 

75. Ustniki kompatybilne z 
alkomatem FIT 333

szt.  6000 

76. Ustniki kompatybilne z 
alkomatem ALKOVISOR 

MARK X

szt.  400 

77. Termometry elektroniczne 
lekarskie (pod pachę)

szt.  240 

78. Osłonki jednorazowego 
użytku na termometry (a’ 1 

000)

op.  24 

79. Słuchawki lekarskie dwie 
membrany

szt.  12 

80. Basen sanitarny dla dorosłych 
z rączką i pokrywą wykonany 
z tworzywa sztucznego dający 
się sterylizować w autoklawie 
w temperaturze do 120 °C do 

30 minut.

szt.  60 

81. Kaczka sanitarna z rączką 
damska wykonana z tworzywa 

sztucznego dająca się 
sterylizować w autoklawie w 
temperaturze do 120 °C do 30 

minut.

szt.  24 

82. Kaczka sanitarna z rączką 
męska wykonana z tworzywa 

sztucznego dająca się 
sterylizować w autoklawie w 
temperaturze do 120 °C do 30 

minut.

szt.  36 

83. Pojnik dla chorego wykonany 
z tworzywa sztucznego dający 
się sterylizować w autoklawie 
w temperaturze do 120 °C do 

30 minut.

szt.  360 

84. Torebka samozamykająca 
papierowo-foliowa, o 

wymiarach  135 x 260  mm; 
(a’ 200 szt.)

op.  120 

85. Torebka samozamykająca op.  40 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku – SZNSPZOZ.N-ZP-372-75/11
Szpital Neuropsychiatryczny im Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie



papierowo-foliowa, o 
wymiarach  90 x 260  mm; (a’ 

200 szt.)

86. Torebka samozamykająca 
papierowo-foliowa, o 

wymiarach  190 x 360  mm; 
(a’ 200 szt.)

op.  80 

87. Zestaw do kaniulacji dużych 
naczyń, dwukanałowy 7 F/20 

cm 

szt.  30 

88. Zestaw do kaniulacji dużych 
naczyń dwukanałowy 8 F/20 

cm

szt.  30 

89. Prowadnice do rurek 
intubacyjnych dla dorosłych

szt.  15 

90. Nebulizator z ustnikiem i 
drenem 2,0 m

szt.  240 

91. Zestaw do lewatywy z PCV, 
poj. 1 750 ml, dł. drenu 120 

cm

szt.  12 

92. Skalpel nr 20; ze stali 
węglowej (a’ 100) 

op.  6      

93. Pieluchomajtki dla dorosłych 
M, chłonność 2 000 ml

szt. 20160 

94. Pieluchomajtki dla dorosłych 
L, chłonność 2 350 ml 

szt. 20160 

95. Zatyczki do cewników o 
średnicach od ch6 do ch35 

posiadające uchwyt 
umożliwiający włożenie oraz 
usunięcie zatyczki, budowa 

schodkowa sterylna

szt.  500 

96. Pojemniki na mocz z zakrętką, 
poj. 100 niejałowe 

szt. 14400 

97. Pojemnik na odpady 
medyczne, poj. 1 l, z otworem 
wrzutowym o średnicy ok. 47 
mm, część dolna wykonana z 

HDPE, wieczko z PP

szt.  1200 

98. Pojemnik na odpady 
medyczne, poj. 0,7 l, z 
otworem wrzutowym o 

średnicy ok. 47 mm, część 
dolna wykonana z HDPE, 

wieczko z PP

szt.  3840 

99. Miska nerkowata 
jednorazowego użytku, 

wykonana z tektury, poj. 300 

szt.  1200 
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ml

100. Elektrody do EKG dla 
dorosłych 3,4 x 4,8 cm

szt.  4800 

101. Gazik o wym. 3,1 x 3,0 cm, 
jałowy, nasycony 70% 

alkohol. (a’ 100)

op.  65 

102. Papier do EKG 110 x 40 szt.  120 

103. Papier do EKG 112 x 10 szt.  30 

104. Papier do EKG 112 x 25 szt.  80 

105. Papier do EKG 110 x 10 szt.  240 

106. Czepki na głowę z fizeliny szt.  120 

107. Staza gumowa szt.  60 

108. Opaska uciskowa 
automatyczna przeznaczona 

do pobierania krwi

szt.  150 

109. Opaski uciskowe (staza) 
jednorazowego użytku do 
pobierania krwi w kolorze 
niebieskim i czerwonym, 

perforowane, płaskie, 
teksturowane, lekko 
pudrowane skrobią 

kukurydzianą, bezlateksowe, 
wykonane z syntetycznego 
kopolimeru styrenowo – 

butadienowego, posiadające 
kartę charakterystyki 

substancji niebezpiecznej. 
Rolka – 25 szt.

op.  60 

110. Lancet do nakłuwania palca 
2,0 mm z barwnym kodem 

określającym głębokość 
wkłucia – automatyczny (a’ 

200)

op.  240 

111. Kubki na plwocinę 20 ml 
jałowe

szt.  120 

112. Wziernik jedn. ginekologiczny 
M i S

szt.  120 

113. Zestaw laryngologiczny 
jednorazowy (wziernik 

nosowy, uszny, szpatułka) 

szt.  120 

114. Żel do EKG  250 ml szt.  12 

115. Żel do USG 500 g szt.  60 

116. Papier do USG 110 mm x 20 
m (a’ 10)

op.  10 

117. Nici chirurg. niewchłanialne op  10 
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2-0, ok. 75 cm, igła 3/8 lub 1/2 
koła, tnąca (12 szt.)

118. Nici chirurgiczne 
niewchłanialne 1, ok. 75 cm, 
igła 3/8 koła, tnąca (12 szt.)

op  5      

119. Nici chirurgiczne wchłanialne 
3-0, ok. 75 cm, igła 1/2 koła, 

tnąca (12 szt.)

op  5      

120. Nici chirurgiczne 
niewchłanialne 4-0, ok. 75 cm, 

igła 1/2 koła, tnąca (12 szt.)

op  5      

121. Pasta przewodząca, 
rozpuszczalna w wodzie, 

przeznaczona do użycia z nie - 
jednorazowymi elektrodami 

neurodiagnostycznymi; 
przeznaczona do stosowania 
do badań eeg; wywołanych 
potencjałów; badań  ENG, 
brainmappingu i procedur 
MSLT, op. 115 g (tubka) 

szt.  3      

122. Pasta ścierna do zmniejszania 
impedancji naskórka (a’ 160 g) 

szt.  60 

123. Przyrząd do bezigłowego 
transferu leków (strzykawką) 
do worków Viaflo, z zaworem 

samozamykającym, typu 
Cytoluer 

szt.  3600 

124. Przyrząd do transferu 
jednorazowych dawek leków 

(mono – dose) do worka 
viaflo, bez użycia strzykawki i 

igły typu Vialmate

szt.  120 

125. Bezigłowy port dostępu 
żylnego, z systemem 

podzielnej, 
samouszczelniającej się 

membrany silikonowej nie 
wystającej poza obręb portu, z 

czasem stosowania do 7 dni 
lub 140 aktywacji, pasujący do 

złączy luer oraz luer-lock. 
Przeźroczysta obudowa 

wykonana z polikarbonu. 
Pozbawiony lateksu, PCV oraz 
ftalanów, odporny na działanie 

lipidów, bez części 
metalowych z aplikatorem 

umożliwiającym jałowe 
wyjęcie portu, sterylizowany 

szt.  2600 
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tlenkiem etylenu, opakowanie 
papier – folia. Objętość 

wypełnienia 0,09ml. 
Przepływy:  1 PSI:360ml/min 

3 PSI:600ml/min 5 
PSI:750ml/min

126. Bezigłowy port dostępu 
żylnego, z systemem 

podzielnej, 
samouszczelniającej się 

membrany silikonowej nie 
wystającej poza obręb portu, 

dostępne z przedłużaczem o śr. 
1,2 x 2,5mm (przepływ 

76ml/min.) oraz z 
przedłużaczem o śr. 3,0 x 

4,1mm (przepływ 
152ml/min.), o całkowitej 
długości 14cm, z czasem 

stosowania do 7 dni lub 140 
aktywacji, pasujący do złączy 

luer oraz luer-lock, 
posiadający obrotowy łącznik 
luer-lock oraz zacisk ślizgowy 

na drenie. Przeźroczysta 
obudowa wykonana z 

polikarbonu, dren z PCV. 
Pozbawiony lateksu, odporny 

na działanie lipidów, bez 
części metalowych, 

sterylizowany tlenkiem 
etylenu, opakowanie papier – 

folia. 

szt.  1200 

127. Opaski do identyfikacji dla 
dorosłych op. a’ 100 szt.

op.  36 

128. Przyrząd do przetaczania 
płynów infuzyjnych, jałowy, 
niepirogenny, nietoksyczny, 
nie zawiera lateksu. W skład 

przyrządu wchodzą: igła 
biorcza dwukanałowa, osłonka 

igły biorczej, hydrofobowy 
filtr powietrza, zatyczka filtra 

hydrofobowego, komora 
kroplowa o dł. min. 60 mm; 
pojemność 12 ml wolna od 

PCV; 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 
ml, filtr płynu o wielkości 
oczek 15 um, zaciskacz 

rolkowy regulacja min. 15 
mm, rolka zaciskacza, dren 

medyczny o dł. 150 cm, 

szt. 72000 
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łącznik stożkowy typu luer – 
lock, osłonka łącznika 

stożkowego luer – lock. 
Opakowanie jednostkowe typu 
blister – pack, sterylizowane 

EO

129. Przyrząd do przetaczania krwi 
i preparatów krwi, jałowy, 

niepirogenny, nietoksyczny, 
nie zawierajacy lateksu. W 

skład przyrządu wchodzą: igła 
biorcza dwukanałowa, osłonka 

igły biorczej, hydrofobowy 
filtr powietrza, zatyczka filtra 

hydrofobowego, komora 
kroplowa o dł. 90 mm; 

pojemność 18 ml, wolna od 
PCV; 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 

ml, filtr krwi o wielkości 
oczek 200 um, zaciskacz 

rolkowy regulacja min. 15 
mm, rolka zaciskacza, dren 

medyczny o dł. 150 cm, 
łącznik stożkowy typu luer – 

lock, osłonka łącznika 
stożkowego luer – lock. 

Opakowanie jednostkowe typu 
blister – pack, sterylizowane 

EO.

szt.  480 

130. Kompres żelowy zimno ciepły 
o wymiarach 28 x 18 cm

szt.  15 

131. Elektrody do EKG 
przyssawkowe dla dorosłych 

kpl a' 6 szt.

kpl  10 

132. Elektrody do EKG 
kończynowe dla dorosłych kpl 

a' 4 szt.

kpl  10 

133. Kamera z siatką do analizy 
elementów komórkowych w 

osadzie moczu op. a' max 100 
szt.

szt.  2000 

134. Próbówka Eppendorf 1,5 ml 
op. a' max. 1000 szt.

szt.  3000 

135. Próbówka 12 x 75 mm op. a' 
max. 1000 szt.

szt.  5000 

136. Eza sterylna 10 µl op. a' max. 
20 szt.

szt.  1500 

137. Eza sterylna 1 µl op. a' max. 
20 szt.

szt.  1000 
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138. Eza kalibrowana platynowa 10 
µl

szt.  1      

139. Zestaw cytologiczny 
kompletny cytoset do wirówki 
MPW 341; skład: probówka 

2,2 z pokrywką, wkładki cyto, 
szkiełko mikroskopowe, 

bibuła filtracyjna (standard) 
op. a' 100 szt.

op.  1      

140. Pojemnik jałowy na posiew 
moczu op. a' max. 100 szt.

szt.  3000 

141. Pojemnik na kał z łopatką szt.  300 

142. Probówka szklana stożkowa 
10 ml z podziałką

szt.  200 

143. Probówka sterylna 
przezroczysta z korkiem, poj. 

5 ml, op. a' max. 100 szt.

szt.  500 

144. Wymazówka sterylna z 
wacikiem w probówce, op. a' 

max. 100 szt.

szt.  1000 

145. Wymazówka sterylna z 
waciekiem bez probówki, op. 

a' max. 100 szt.

szt.  1000 

146. Wymazówka transportowa 
AMIES z plastikowym 

aplikatorem i z żelem, op. a' 
max. 100 szt.

szt.  500 

147. Wymazówka transportowa 
AMIES z dodatkiem węgla 
aktywnego, op. a' max. 100 

szt.

szt.  600 

148. Szkiełko nakrywkowe 20 x 20 
mm, op. a' max. 100 szt.

szt. 4000 

149. Szkiełko podstawowe, op. a' 
max. 50 szt.

szt.  200 

150. Końcówka do pipety 
automatycznej o poj. 200 µl, 

op. a' max. 1000 szt.

szt. 20000 

151. Końcówka do pipety 
automatycznej o poj. 1000 µl, 

op. a' max. 1000 szt.

szt.  4000 

152. Koreczek do probówki o 
średnicy 12 mm, op. a' max. 

1000 szt.

szt.  3000 

153. Pipeta jednorazowa plastikowa 
o poj. 3 ml, op. a' max. 500 

szt.

szt.  3000 
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154. Płyta serologiczna nr 6 (6 x 5), 
op. a' max. 100 szt.

szt.  600 

RAZEM
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Załącznik nr 2
Pieczęć Firmowa

Zestaw II

Lp. Wyszczególnienie J.m.  Ilość cena nowa  Wartość 
netto za 

całe 
zamówienie 

 Stawka 
VAT(%) 

 Wartość 
brutto 
za całe 

zamówienie 

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

VAT

1. Próbówko – strzykawka do 
badań biochemicznych, obj. 2 

- 3 ml (a' 50) z nalepioną 
papierową etykietą

op. 600

2. Próbówko - strzykawka do 
hematologii K3 EDTA obj. 2,6 

ml, średnica do 13 mm, do 
aparatu Pentra 80 (a' 50) z 

nalepioną papierową etykietą

op. 480

3. Próbówko strzykawka do 
oznaczania OB obj. 3-4 ml (a' 

50) z nalepioną papierową 
etykietą

op. 120

4. Próbówko-strzykawka do 
gazometrii , objętość 2,0 ml (a' 

100) z nalepioną papierową 
etykietą

op. 2

5. Próbówko-strzykawka do 
badań koagulologicznych, obj. 

3 - 4 ml (a' 50) z nalepioną 
papierową etykietą

op. 120

6. Próbówko - strzykawka do 
oznaczania glukozy poj. 2 - 3 

ml (a' 50) z nalepioną 
papierową etykietą

op. 72

7. Probówkko - strzykawka 
surowica, aktywator 

krzepnięcia, 7,5 ml średnica 

szt. 800
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15 mm, wysokość 92 mm (do 
serologii grup krwi) 

8. Probówko - strzykawka  do 
oznaczania liczby 
trombocytów przy 

małopłytkowości rzekomej; 
ilość nominalna 2,7 ml, 
wielkość 66 x 11,5 mm 

szt. 50

9. Igła systemowa nr 8 do 
strzykawko-probówek, 

umożliwiająca bezpieczne 
pobranie krwi do kilku 

strzykawko-probówek  (a' 
100)

op. 240

10. Igła systemowa nr 9 do 
strzykawko-probówek, 

umożliwiająca bezpieczne 
pobranie krwi do kilku 

strzykawko-probówek (a' 100)

op. 180

11. Łącznik do wenflonów (a' 
100)

op. 5

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 60 g, 
rozm. 5 cm x 200 m

rola 2

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 60 g, 
rozm. 7,5 cm x 200 m

rola 2

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 60 g, 
rozm. 10 cm x 200 m

rola 2

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 60 g, 
rozm. 15 cm x 200 m

rola 2

16. Rękaw papierowo foliowy rola 2
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płaski do sterylizacji parą 
wodną i tlenkiem etylenu, folia 

co najmniej 5 warstwowa o 
grubości nie większej niż 52 

µm, papier o gramaturze 60 g, 
rozm. 21 cm x 200 m

17. 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 60 g, 
rozm. 25 cm x 200 m

rola 2

18. 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 60 g, 
rozm. 30 cm x 200 m

rola 2

19. 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 60 g, 
rozmiar 10 cm x 4 cm x 100 m

rola 2

20. 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 60 g, 
rozmiar 15 cm x 5 cm x 100 m

rola 2

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 60 g, 
rozmiar 20 cm x 5 cm x 100 m

rola 2

22. 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 60 g, 
rozmiar 25 cm x 6 cm x 100 m

rola 2

23. Rękaw papierowo foliowy z 
zakładką do sterylizacjipara 

wodną i tlenkiem etylenu, folia 

rola 2
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co najmniej 5 warstwowa o 
grubości nie większej niż 52 

µm, papier o gramaturze 60 g, 
rozmiar 30 cm x 6 cm x 100 m

24. 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' 240) 

op. 45

25. 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 

1251 (a' 240) 

op. 24

26. 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. 3

27. 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 

1292 (a' 50)

op. 2

28. Zestaw testowy jednokrotnego op. 15
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użytku typu Bowie Dick Plus 
lub równoważny zawierający 

arkusz testowy umieszczony w 
pakiecie kontrolnym. 

Spełniający wymogi normy 
europejskiej EN 867-4. 
Comply 00135 (a' 30)

29. Nabój gazowy do sterylizatora 
STERI VAC 5XL na 100% 

tlenku etylenu, 4-100 Steri Gas 
(a' 12) dopuszczony przez 
producenta sterylizatora

op. 12

30. Kaseta do drukarki CBM-920 
(sterylizator parowy AS 446 

WPA)

szt. 10

31. Papier do drukarki 
sterylizatora parowego AS 446 
WPA; szer. wewn. gilzy 12 +/- 
1 mm, gr. papieru 0,13 mm lub 
mniejsza; szerokość rolki 57 

+/- 0,5 mm; średnica 
zewnętrzna 50 mm

szt. 6

32. Papier do drukarki 
sterylizatora gazowego STERI 

VAC 5XL, typ 1217

szt. 1

33. Filtr wstępny przed 
uzdatniaczem wody TRIO B-

10

szt. 3

34. Etykiety do metkownicy 
trzyrzędowej BLITZ, zwykłe, 
jednostronnie klejące (a’ 500 

szt.)

op. 50

35. Rolka barwiąca do 
metkownicy trzyrzędowej 

BLITZ

szt. 2

36. Test kontroli zgrzewu szt. 24

RAZEM
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Załącznik nr 2

Pieczęć Firmowa

Zestaw III - akcesoria do ssaków firmy VARIO Medela 
 

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 Filtr bakteryjny jednorazowy z 
zabezpieczeniem przed 

przepełnieniem z końcówkami 
umożliwiającymi bezpośredni 
montaż w porcie ssaka Vario

szt. 550

2 Filtr bakteryjny jednorazowy 
do ssaków próżniowych

szt. 300

3 Wkład jednorazowy (1,5 l) na 
wydzieliny kompatybilne ze 
zbiornikami firmy Medela, 
dwa uchwyty przy wkładzie 
umożliwiające obsługę przez 
osoby prawo i leworęczne; 

zabezpieczenie zwrotne przed 
cofaniem się wydzieliny do 

pacjenta; zintegrowane 
zabezpieczenie 

przeciwprzelewowe; ochrona 
przeciwbryzgowa 

zapobiegająca 
przedwczesnemu zamknięciu 

filtra; łącznik kątowy 
zabezpieczający przed 

zamknięciem światła drenu 
pacjenta.

szt. 550

4 Łącznik prosty szt. 50

5 Łącznik kątowy szt. 50
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6 Łącznik dren – cewnik szt. 240

7 Zbiornik wielorazowego 
użytku o poj. 1,5 l, do 

wkładów jednorazowych; 
kompatybilny z wkładami i 

ssakami firmy Medela; z 
poliwęglanu, specjalna 
blokada utrzymująca 

zamocowany zbiornik w 
uchwycie i umożliwiajaca 

usunięcie wkładu jedną ręką; 
port do połączenia 

podciśnienia umieszczony w 
zbiorniku, przez co 

umożliwiający zmianę wkładu 
bez odłączania drenu.

szt. 10

8 Uchwyt do zbiornika 
uniwersalny

szt. 10

9 Dren jednorazowego użytku z 
końcówką na palec

szt. 450

10 Dren silikonowy mb 50

Raze
m:
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Załącznik nr 2
Pieczęć Firmowa

Zestaw IV - Akcesoria do ssaka Victoria Versa

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. Wkład jednorazowy szt. 240

2. Filtr przeciwbakteryjny szt. 120

3. Zbiornik z tworzywa z 
możliwością poddawania 

sterylizacji w temperaturze do 
121o C z pokrywą

szt. 4

Raze
m:
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Załącznik Nr 2
Pieczęć Firmowa

Zestaw V - Akcesoria do respiratora stacjonarnego Savina

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. Zastawka wydechowa 
wielorazowa (kompletna)

szt. 5

2. Czujnik przepływu (spirolog) 
klasa IIA ABS (a' 5 szt.)

op. 5

3. Filtr przeciwpyłowy szt. 5

4. Wielorazowa rura silikonowa 
0,6 m 

szt. 12

5. Wielorazowa rura silikonowa 
0,35 m 

szt. 6

6. Wielorazowa pułapka wodna szt. 12

7. Worek oddechowy 2 l szt. 5

8. Króciec cewnika prosty rozm. 
12,5 (a' 10 szt.)

op. 4

9. Y pacjenta EVITA szt. 5

10. Rura do tracheotomii szt. 5

11. Wanienka Trough szt. 1

12 Trójnik Capnodigu szt. 10

13 Filtr do Capnodigu szt. 10

14 Filtr antybakteryjny 
jednorazowy Hygrobac "S" 

lub równoważny

szt. 350

Raze
m:
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Załącznik Nr 2
Pieczęć Firmowa

Zestaw VI -  Akcesoria do kardimonitora UT-4000F

Lp. Wyszczególnienie J.m.  Ilość cena 
jednostkow

a netto

 Wartość 
netto za 

całe 
zamówienie 

 Stawka 
VAT(%) 

 Wartość 
brutto 
za całe 

zamówienie 

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

VAT

1. Czujnik klipsowy na palec do 
pulsoksymetrii BCI 

szt. 20

2. Przewód pacjenta – wymienne 
końcówki napowe

kpl 12

3. Mankiet do wielorazowego, 
nieinwazyjnego pomiaru 
ciśnienia krwi. Mankiet 

bezlateksowy, jednożyłowy, w 
rozmiarze 23-33 cm zapinany 

na rzep.

szt. 14

Raze
m:
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Załącznik Nr 2
Pieczęć Firmowa

Zestaw VII - Akcesoria do kardimonitora NIHON KOHDEN BSM 6501 K

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. Czujnik do pomiaru SpO2 
typu klips na palec dla 

dzieci/dorośli (>20kg), dł. 1,6 
m

szt. 5

2. Przewód pacjenta do pomiaru 
EKG 3-odprowadzeniowy, 
wymienne końcówki o dł 

0,8m, typ mocowania elektrod: 
zatrzask (napowe)

kpl 10

3. Mankiet do pomiaru ciśnienia 
krwi dla dorosłych, 

bezlateksowy, szerokość 13 
cm, obwód ramienia 21-30 cm 

zapinany na rzep.

szt. 10

Raze
m:
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Załącznik Nr 2

Pieczęć Firmowa

Zestaw VIII - Materiały zużywalne do strzykawki automatycznej Optistar firmy 
Mallinckrodt

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. Komplet: 2 strzykawki o 
pojemności 60 ml + Y - 

łącznik z drenem dł. 230 cm, 
op. a' 50 szt.

op. 8

2. Strzykawka 60 ml, op. a' 50 
szt.

op. 4

3. Y - łącznik z drenem dł. 230 
cm, op. a' 100 szt.

op. 2

Raze
m:
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Załącznik nr 3

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

Zawarta w dniu ................... 2011 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 Lublin – Wschód w Lublinie  z  siedzibą w Świdniku,  VI Wydziale  Gospodarczym 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000004020 zwanym dalej:  “Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
Dyrektora – Edwarda Lewczuka;

a
..........................
reprezentowanym przez:

z drugiej strony, zwanego dalej: “Wykonawcą”.

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania faktur 
VAT, NIP: 946-21-60-056 REGON: 431019046

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku (zwanego dalej: 

„towarem”)  dla  Szpitala  Neuropsychiatrycznego im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2.

2. Szczegółowy asortyment i ilość zamawianych towarów określa załącznik numer 2 do SIWZ 
stanowiący integralną część niniejszej umowy.

         § 2
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczać  towary  będące  przedmiotem  umowy do  Szpitala 

Neuropsychiatrycznego  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielnego  Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej   w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 w formie cyklicznych dostaw na 
następujących warunkach:

1) we własnym zakresie i na swój koszt, 
2) w  terminach,  asortymencie  i  ilości  określonych  w  zamówieniach  składanych  przez 

Zamawiającego,
3) w godz. od 7: 00 do 14:00.

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru:
1) pełnowartościowego,  wyprodukowanego  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i 

standardami,  posiadającego  wymagane  zezwolenia  dopuszczające  do  obrotu  na  terenie 
Polski,

2) pierwszej klasy,
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3) odpowiadającego  parametrom  ilościowym  i  jakościowym  określonym  przez 
Zamawiającego,

4) który  w  dniu  dostawy będzie  posiadał  termin  ważności  nie  krótszy niż  70  % terminu 
ważności określonego przez producenta.

§ 3

1. Jakiekolwiek  usterki,  awarie  bądź  zdarzenia  utrudniające  Wykonawcy  wykonanie 
przedmiotu umowy nie zwalniają go z obowiązku dostawy towaru w ustalonym terminie.

2. Wykonawca  ma  obowiązek  niezwłocznie  powiadomić  Zamawiającego  o  wszelkich 
okolicznościach uniemożliwiających dostawę towaru Zamawiającemu.

3. W  wypadku  określonym  w  ust.  2  oraz  w  przypadku  niewykonania  umowy  przez 
Wykonawcę  w  ustalonym  terminie,  Zamawiający  ma  prawo  zlecić  obowiązki  będące 
przedmiotem umowy u dowolnie wybranego przez siebie  sprzedawcy na koszt  i  ryzyko 
Wykonawcy.  Uprawnienie  Zamawiającego  jest  niezależne  od  możliwości  żądania  przez 
Zamawiającego zapłaty kar umownych określonych w § 9 niniejszej umowy.

§ 4
1. Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie netto 

..............zł (słownie:.........................), brutto (słownie:.........................).
2. Podstawę do zapłaty będzie stanowić faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na kwotę 

należną z tytułu dostarczonej partii towaru zamówionej zgodnie z postanowieniami niniejszej 
umowy w oparciu o ceny jednostkowe wynikające z oferty.

3. Zapłata  za  dostarczony  towar  nastąpi  przelewem  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  w 
terminie  30  dni  od  daty  otrzymania  prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT  przez 
Zamawiającego.

4. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. W przypadku gdy w treści  umowy jest  mowa o wynagrodzeniu należy przez to  rozumieć 

wynagrodzenie w wysokości brutto. 
6. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie 

bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 5
1. Braki  ilościowe  i  jakościowe  ujawnione  po  dostawie  towaru  podlegają  reklamacji.  Po 

ujawnieniu  takiego  braku  lub  wad  Zamawiający  sporządza  komisyjnie  protokół 
zawiadamiając jednocześnie Wykonawcę, który zobowiązany jest do uzupełnienia braków lub 
wymiany towaru na nowy, pełnowartościowy w terminie  określonym przez Zamawiającego.

2. W przypadku niedostarczenia towaru w określonym terminie lub dostarczenia towaru, który 
podlega  zwrotowi  ze  względu  na  niespełnianie  warunków  jakościowych  określonych  w 
niniejszej umowie, Zamawiający może dokonać zakupu reklamowanego towaru u dowolnie 
wybranego  przez  siebie  sprzedawcy  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy.  Uprawnienie  to  jest 
niezależne od możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kar umownych określonych 
w § 9 niniejszej umowy.

§ 6
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ...........do dnia ........ z zastrzeżeniem ust. 2.
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2. W przypadku, gdy wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy zrówna się z kwotą określoną w § 
4 ust. 1 -  umowa wygasa. 

3. Umowa wygasa z dniem, w którym upływa okres obowiązywania umowy określony w ust. 1 
niezależnie  od  tego,  czy  wynagrodzenie  wypłacone  Wykonawcy  osiągnęło  kwotę 
wymienioną  w  §  4  ust.  1. Wykonawcy  nie  przysługuje  roszczenie  o  zapłatę  należności 
stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą określoną w § 4 ust.  1, a wynagrodzeniem rzeczywiście 
wypłaconym Wykonawcy z tytułu realizacji dostaw w okresie obowiązywania umowy.

§7
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

1) nienależytego lub nieterminowego wykonywania umowy przez Wykonawcę, 
2) ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,
3) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie pu-

blicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno nastąpić w formie pisemnej. Odstąpienie od umowy wy-

wiera skutek na przyszłość.
3. Odstąpienie od umowy na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 i 2) jest możliwe przez cały okres jej obo-

wiązywania. Odstąpienie od umowy na podstawie § 7 ust. 1 pkt 3 jest możliwe w terminie 30 
dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przesłankach stanowiących podsta-
wę do odstąpienia.

§ 8
Zamawiający zastrzega sobie  prawo do rozwiązania niniejszej umowy z ważnych powodów z za-
chowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

§ 9
1. Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy  - za każdy 
dzień zwłoki w dostawie towaru lub w wypełnieniu obowiązków przewidzianych w § 5,  

2) w wysokości  5  % wartości  wynagrodzenia  określonego  w §  4  ust.  1  umowy -  w razie  
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek okoliczności za 
które odpowiada Wykonawca.

3. W  przypadku,  gdy  poniesiona  przez  Zamawiającego  szkoda  przewyższy  wysokość  kar 
umownych,  naliczonych zgodnie z  ust.  2,  Zamawiający będzie  uprawniony do dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10 
             1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, dopuszczalne w świetle umowy i ustawy Prawo
                 zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

2. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy pod warunkiem, 
że zmiany wynikają z:

1) zmiany stawki podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem 
dostaw do których mają zastosowanie zmienione przepisy,

2) wystąpienia  okoliczności,  których   nie  można  było  przewidzieć  przed  wszczęciem 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie 
założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są 
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korzystne  dla  Zamawiającego;  zmiana  nie  może  spowodować  zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy.

3. Zmiana danych teleadresowych stron wymaga niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej 
strony umowy i nie stanowi zmiany umowy. W przypadku braku powiadomienia wszelkie pisma 
wysłane na adres i numer faksu wskazane w niniejszej umowie uznaje się za skutecznie doręczone.

§ 11
Wszelkie pisma związane z realizacją niniejszej umowy uważa się za skutecznie doręczone w 
przypadku:

1. doręczenia osobistego;

2. wysłania listem poleconym na adres strony wskazany w umowie;

3. wysłania Zamawiającemu faksem na nr  ................................................;

4. wysłania Wykonawcy faksem na nr ........................................................

§ 12
Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo 
Sąd w Lublinie.

§ 13
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron.

- załącznik nr 2 do SIWZ - zestawienie asortymentu 

      ZAMAWIAJĄCY                                                     WYKONAWCA
........................................... ........................................... 
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Załącznik nr 4
Pieczęć Firmowa

        

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

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

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia
3)  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania 
zamówienia;
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

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 5
Pieczęć Firmowa

        

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  dostawę  sprzętu 
medycznego jednorazowego użytku oświadczam, jako upoważniony reprezentant wykonawcy, iż 
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 
24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j .Dz. U. z 2010 r. Nr 113,  
poz. 759 ze zm.).

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