SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Postępowanie nr 05/PN/2017
z dnia: 05-05-2017r.
I. Nazwa (firma) oraz adres
Zamawiającego
II. Tryb udzielenia zamówienia

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW.
TEL./FAX 58.777.66.73 www.szpitaletczewskiesa.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia powyŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa
Zamówień Publicznych
Zgodnie z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy
PROCEDURA O KTÓREJ MOWA W ART. 24aa, ust. 1 ustawy Pzp

III. Opis przedmiotu zamówienia

DOSTAWA LEKÓW, MATERIAŁÓW SZEWNYCH, FOLII
OPERACYJNYCH, OPATRUNKÓW, TESTÓW DO STERYLIZACJI,
TAŚM I SYSTEMÓW GINEKOLOGICZNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW NA POTRZEBY MEDYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO
Kod główny: CPV 33.00.00.00-0
(Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała)
Zamawiający dopuszcza podzielenie zamówienia na części, zwane „Pakietami”.
Zamawiający do przedmiotowego zamówienia przewidział 44 pakietów, przedstawione poniŜej:

LEKI
Numer Pakietu: 1,2,6,8,9,10,11,12,15,16,17,18,21,36,37,38,41,43

MATERIAŁY SZEWNE
Numer Pakietu: 4,5,23,26,27,29,30,31,32,33,34,39,40

TAŚMY I SYSTEMY GINEKOLOGICZNE
Numer Pakietu: 22,24,25,44

OPATRUNKI
Numer Pakietu: 7,13,14,19,20

TESTY DO STERYLIZACJI
Numer Pakietu: 35,42

FOLIE OPERACYJNE
Numer Pakietu: 3

PODTLENEK AZOTU
Numer Pakietu: 28
Pakiet nr 1. CPV 33600000-6
Pakiet nr 2. CPV 33600000-6
Pakiet nr 3. CPV 33141100-1
Pakiet nr 4. CPV 33141121-4
Pakiet nr 5. CPV 33141121-4
Pakiet nr 6. CPV 33600000-6
Pakiet nr 7. CPV 33141100-1
Pakiet nr 8. CPV 33600000-6
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Pakiet nr 9. CPV 33600000-6
Pakiet nr 10. CPV 33600000-6
Pakiet nr 11. CPV 33600000-6
Pakiet nr 12. CPV 33600000-6
Pakiet nr 13. CPV 33141100-1
Pakiet nr 14. CPV 33141000-0
Pakiet nr 15. CPV 33600000-6
Pakiet nr 16. CPV 33600000-6
Pakiet nr 17. CPV 33600000-6
Pakiet nr 18. CPV 33600000-6
Pakiet nr 19. CPV 33141110-4
Pakiet nr 20. CPV 33141110-4
Pakiet nr 21. CPV 33600000-6
Pakiet nr 22. CPV 33141621-9
Pakiet nr 23. CPV 33141121-4
Pakiet nr 24. CPV 33100000-1
Pakiet nr 25. CPV 33100000-1
Pakiet nr 26. CPV 33141121-4
Pakiet nr 27. CPV 33141121-4
Pakiet nr 28. CPV 24111500-0
Pakiet nr 29. CPV 33141121-4
Pakiet nr 30. CPV 33141121-4
Pakiet nr 31. CPV 33141121-4
Pakiet nr 32. CPV 33141121-4
Pakiet nr 33. CPV 33141121-4
Pakiet nr 34. CPV 33141121-4
Pakiet nr 35. CPV 33694000-1
Pakiet nr 36. CPV 33600000-6
Pakiet nr 37. CPV 33600000-6
Pakiet nr 38. CPV 33600000-6
Pakiet nr 39. CPV 33141121-4
Pakiet nr 40. CPV 33141121-4
Pakiet nr 41. CPV 33600000-6
Pakiet nr 42. CPV 33694000-1
Pakiet nr 43. CPV 33600000-6
Pakiet nr 44. CPV 33100000-1

Wykonawcy mogą złoŜyć swoją ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia (Pakietów).
Pakiety nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu
zamówienia określonego w danym pakiecie zostaną odrzucone.
Przedmiot zamówienia i jego zakres został szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do SIWZ
IV. Termin wykonania zamówienia

12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawy sukcesywne wg. zamówień częściowych składanych przez
Zamawiającego, zgodnie z bieŜącym zapotrzebowaniem.
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V. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
2.1.Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji
ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa Ŝadnego warunku w tym zakresie
2.2. Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie określa Ŝadnego warunku w tym zakresie
2.3. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów, posiadający:
- koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów
zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. aktualną koncesję lub zezwolenie Głównego Inspektora
Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (jeśli Wykonawca jest dystrybutorem) lub
zezwolenie GIF na wytwarzanie produktów leczniczych (jeśli Wykonawca jest wytwórcą) lub zezwolenie na
prowadzenie składu konsygnacyjnego
– DOTYCZY TYLKO PAKIETÓW NR 1,2,6,8,9,10,11,12,15,16,17,18,21,36,37,38,41,43
VI. Podstawy wykluczenia Wykonawcy
z postępowania

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie przepisów art. 24
ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
3. Nie przewiduje się wykluczenia Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp,
moŜe przedstawić dowody na to, Ŝe podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pienięŜne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeŜeli
wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeŜeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.

VII. Wykaz oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia

5. Zamawiający moŜe wykluczyć Wykonawcę na kaŜdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego
uznaje się za odrzuconą.
1
1.1 Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
1.1.1. Wypełnione oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej
JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza, określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59, ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Wykonawca
moŜe skorzystać z edytowalnej wersji JEDZ, która stanowi załącznik nr 2 do SIWZ lub skorzystać z narzędzia
do wypełniania formularza udostępnionego na stronie http://ec.europa.eu/growth/espd Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu
1.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynaleŜności lub braku przynaleŜności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego. –
załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie przynaleŜności do grupy kapitałowej
Wraz ze złoŜeniem oświadczenia, Wykonawca moŜe przedstawić dowody, Ŝe powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie w sprawie
przynaleŜności do grupy kapitałowej wnosi się pisemnie w oryginale. Oświadczenie wraz z ewentualnymi
dokumentami, o których mowa w niniejszym punkcie naleŜy złoŜyć za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.
1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
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1.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyŜej oceniona,
do złoŜenia w wyznaczonym, nie krótszym niŜ 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złoŜenia oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
1.3.1. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
a) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć:
- koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów
zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. aktualną koncesję lub zezwolenie Głównego Inspektora
Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (jeśli Wykonawca jest dystrybutorem) lub
zezwolenie GIF na wytwarzanie produktów leczniczych (jeśli Wykonawca jest wytwórcą) lub zezwolenie na
prowadzenie składu konsygnacyjnego.
DOTYCZY TYLKO PAKIETÓW NR: 1,2,6,8,9,10,11,12,15,16,17,18,21,28,36,37,38,41,43
b) W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, naleŜy przedłoŜyć:
- oświadczenie o posiadaniu przez Wykonawcę dokumentów dopuszczających do obrotu i stosowania przedmiot
zamówienia na terenie Polski, tj. Ŝe dostarczane produkty lecznicze i wyroby medyczne spełniają wymogi ustawy
z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r., nr 45, poz. 271) lub ustawy z dnia 20 maja
2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015r., poz. 876). Zamawiający moŜe Ŝądać udostępnienia tych
dokumentów do wglądu na etapie realizacji umowy.
DOTYCZY TYLKO PAKIETÓW NR: 3,4,5,7,13,14,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,39,40,42,44
- dokument potwierdzający wpis do rejestru Wyrobów Medycznych i Deklaracja Zgodnosci
DOTYCZY TYLKO PAKIETU NR: 14
- katrta charakterystyki zaoferowanego gazu medycznego
DOTYCZY TYLKO PAKIETU NR: 28
c) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia naleŜy przedłoŜyć:
- informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21ustawy pzp,
wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
1.3.2. JeŜeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający moŜe na kaŜdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złoŜenia wszystkich lub niektórych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, Ŝe nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeŜeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, Ŝe złoŜone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są juŜ aktualne, do złoŜenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
1.3.3 Wykonawca nie jest obowiązany do złoŜenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeŜeli Zamawiający posiada aktualne
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub moŜe je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005
r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016
r. poz. 352).
W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do pisemnego wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub
dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane
dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
1.3.4. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w cz. VII, pkt. 1.3.1 ppkt c) SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo
w przypadku braku takiego rejestru, inny równowaŜny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp.
1.3.4.1. Jeśli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w cz. VII, pkt 1.3.4. SIWZ,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złoŜone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania
tej osoby.
1.3.5. Inne dokumenty składane obligatoryjnie przez Wykonawcę:
a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowo - cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
b) Wypełniony i podpisany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ (w
zakresie zaoferowanego przedmiotu zamówienia)
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1.4. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w
oryginale. Dokumenty, inne niŜ oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach
lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które dotyczą kaŜdego z nich.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (jeśli
dokumentacja składana jest elektronicznie).
1.5. W przypadku gdy złoŜona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,
Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
1.6. JeŜeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moŜe przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, moŜe przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
1.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW,
NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP
2.1. Wykonawca moŜe w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.
2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
Ŝe realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając w tym celu, wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów (dla kaŜdego podmiotu oddzielnie) do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego. –
załącznik nr 6 do SIWZ – Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów.
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umoŜliwiającym naleŜyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, Zamawiający moŜe Ŝądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w części VI niniejszej SIWZ.
2.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba Ŝe za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
2.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, składa takŜe wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert i wypełnione oświadczenie w
formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego JEDZ), o którym mowa w cz. VII, pkt.
1.1.1.SIWZ, dla kaŜdego z tych podmiotów.
2.6. Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w cz. VII, pkt. 1.3.1., ppkt. c) SIWZ
2.7. JeŜeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego
zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zaŜąda, aby Wykonawca w
terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeŜeli wykaŜe zdolności techniczne
lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w cz. VII, pkt. 2.1. SIWZ
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VIII. Informacja o sposobie
porozumiewania się Zamawiającego z
Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, jeśli
Zamawiający w sytuacjach określonych
w art. 10c – 10e pzp, przewiduje inny
sposób porozumiewania się niŜ przy
uŜyciu środków komunikacji
elektronicznej, a takŜe wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z
2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy uŜyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), tj.:
a) pisemnie, na adres Zamawiającego: SZPITALE TCZEWSKIE S.A., ul. 30 Stycznia 57/58, 83-110 Tczew.
b) faksem na numer: 58-531-38-30 wew. 26.
c) drogą elektroniczną na adres: dombrowski.robert@szpitaletczewskiesa.pl (preferowane)
Zamawiający moŜe zastrzec jeden z powyŜszych sposobów porozumiewania się w toku prowadzonego
postępowania, który zdaniem Zamawiającego będzie wystarczający do sprawnego przeprowadzenia danej
procedury lub jej części.
Ofertę składa się pod rygorem niewaŜności w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.
1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
2. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
pośrednictwem faksu lub przy uŜyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
Pismo, które naleŜy złoŜyć w oryginale, moŜe być kaŜdorazowo poprzedzone faksem (58) 531-38-30 lub zostać
wysłane drogą elektroniczną (preferowana droga elektroniczna), a jego oryginał niezwłocznie przekazany w formie
pisemnej.
Korespondencja przesłana do Zamawiającego za pomocą faksu lub przy uŜyciu środków komunikacji
elektronicznej, po godzinie 14.30 zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za
wniesioną w dniu jej zarejestrowania.
3. Wykonawca moŜe zwracać się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ na
6 dni przed upływem terminu składania ofert. Stosowne pismo moŜna przesłać jedynie faksem lub drogą
elektroniczną (preferowane – wersja edytowalna), bez konieczności wysyłania oryginału pocztą lub przy pomocy
posłańca.
Zamawiający udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert. Odpowiedzi zostaną umieszczone jedynie na stronie www Zamawiającego (zgodnie z punktem 4
poniŜej.
4. Zamawiający wszelkie informacje, m.in. treść zapytań i odpowiedzi, zmiany SIWZ, SIWZ, informacje o
wyborze najkorzystniejszych ofert, do których umieszczenia na stronie internetowej jest zobowiązany, publikuje na
stronie www.szpitaletczewskiesa.pl, w zakładce „Przetargi”.
Umieszczone przez Zamawiającego informacje stają się automatycznie integralna częścią SIWZ. Wszelkie
informacje i wprowadzone przez Zamawiającego zmiany są wiąŜące dla Wykonawcy, jeśli zostały przekazane
przed terminem przewidzianym do złoŜenia ofert. Wykonawca jest zobligowany do bieŜącego zapoznania się z
informacjami, o których mowa, umieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego.
5. Jeśli Zamawiający przekaŜe Wykonawcy jakiekolwiek informacje, w tym te, o których mowa w pkt. 4, powyŜej
(nie dotyczy informacji do których przekazania Zamawiający jest zobowiązany przed terminem otwarcia ofert),
drogą faksową lub elektroniczną (mail), przyjmuje się, Ŝe Wykonawca zapoznał się z treścią korespondencji w
chwili wysłania jej przez Zamawiającego – Zamawiający co do zasady nie będzie Ŝądał potwierdzenia otrzymania
wiadomości. W tym celu Wykonawcy, w formularzu ofertowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej SIWZ, mają obowiązek podać aktualne, działające numery faksów lub aktualny adres e-mail.
6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.
7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Robert Dombrowski – Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych, Jakości i Administracji
dombrowski.robert@szpitaletczewskiesa.pl

IX. Wymagania dotyczące wadium

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WNIESIENIA WADIUM
1. Wysokość wadium na całość zamówienia ustala się w kwocie 89.805,00 Złotych Polskich (PLN)
(słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięć złotych 00/100).
Z tym, Ŝe Wykonawca jest zobowiązany do wpłaty wadium jedynie w zakresie Pakietów, na które składa swoją
ofertę. Kwoty wadium dla poszczególnych pakietów przedstawiają się następująco:
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PAKIET NR

1

5 544,00 zł

PAKIET NR

2

12 032,00 zł

PAKIET NR
PAKIET NR
PAKIET NR
PAKIET NR
PAKIET NR
PAKIET NR
PAKIET NR
PAKIET NR
PAKIET NR
PAKIET NR
PAKIET NR
PAKIET NR
PAKIET NR
PAKIET NR
PAKIET NR
PAKIET NR
PAKIET NR
PAKIET NR

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

34,00 zł
52,00 zł
156,00 zł
3 390,00 zł
760,00 zł
36,00 zł
672,00 zł
433,00 zł
43,00 zł
13 252,00 zł
579,00 zł
3 258,00 zł
1 045,00 zł
1 580,00 zł
4 660,00 zł
115,00 zł
750,00 zł
3 900,00 zł

PAKIET NR

21

19 924,00 zł

PAKIET NR
PAKIET NR
PAKIET NR
PAKIET NR
PAKIET NR
PAKIET NR
PAKIET NR
PAKIET NR
PAKIET NR

22
23
24
25
26
27
28
29
30

365,00 zł
22,00 zł
404,00 zł
640,00 zł
247,00 zł
30,00 zł
224,00 zł
523,00 zł
54,00 zł

PAKIET NR

31

949,00 zł

PAKIET NR
PAKIET NR
PAKIET NR
PAKIET NR

32
33
34
35

287,00 zł
5,00 zł
2 672,00 zł
972,00 zł

PAKIET NR

36

70,00 zł

PAKIET NR
PAKIET NR
PAKIET NR
PAKIET NR
PAKIET NR
PAKIET NR
PAKIET NR

37
38
39
40
41
42
43

872,00 zł
182,00 zł
1 044,00 zł
3 760,00 zł
294,00 zł
16,00 zł
3 756,00 zł

PAKIET NR

44

202,00 zł

2. Wadium moŜe być wniesione w pieniądzu, poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych oraz poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (z tym, Ŝe poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pienięŜnym), 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 (art.45 ust. 6
ustawy PZP).
UWAGA 1: W przypadku wniesienia wadium w inny sposób niŜ w pieniądzu, wymaga się dołączenia do
oferty oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
UWAGA 2: W przypadku wniesienia wadium w inny sposób niŜ w pieniądzu, Zamawiający nie dopuszcza
ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją gwarancji / poręczenia lub innego dokumentu
przewidzianego w ustawie PZP i niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy z treści dokumentów, o których mowa
w zdaniu poprzedzającym, wynikał będzie obowiązek poniesienia jakiegokolwiek kosztu związanego z ich
realizacją przez Zamawiającego, ten uzna taki dokument za wadliwy, nie spełniający wymagań
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Zamawiającego.
3. Wadium musi być udzielane do końca terminu związania ofertą.
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniŜszy rachunek bankowy Zamawiającego:
PKO BP S.A.
43 1440 1101 0000 0000 0814 5121
6. Kopię potwierdzenia wniesienia wadium pod rygorem odrzucenia oferty naleŜy dołączyć do oferty jako
załącznik
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeŜeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŜytego wykonania
umowy (jeśli takiego Ŝądano), zgodnie z art. 46 ust. 1a ustawy PZP.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert, zgodnie z art.46 ust. 2 ustawy PZP.
10. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie
art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
11. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie
wykonawcy.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leŜących po jego stronie, nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.
1 pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, co
powodowało brak moŜliwości wybrania oferty złoŜonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
X. Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia
odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia
przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
3.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą, z tym Ŝe
Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę
2. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi integralną jej część, naleŜy sporządzić zgodnie z niniejszą
specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na formularzu
ofertowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ i podpisać. Za podpisanie uznaje się
przynajmniej własnoręczny podpis osoby upowaŜnionej.
W przypadku, gdy upowaŜnienie do reprezentowania Wykonawcy osoby, która podpisała ofertę, nie
wynika z właściwego wypisu z rejestru sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, oferta
powinna zawierać równieŜ dokument potwierdzający to upowaŜnienie, np. odpowiednie pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo moŜe mieć następujące formy: oryginał lub kopia poświadczona notarialnie.
3. Ofertę naleŜy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. Oferta musi być napisana w sposób
czytelny i zrozumiały, komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
4. Kopie dokumentów muszą zostać przez Wykonawcę poświadczone za zgodność z oryginałem, zgodnie z
zasadami opisanymi w cz. VII, pkt 1.4. niniejszej SIWZ
5. Załączniki do SIWZ, które wymagane są jako wypełnione wzory dokumentów naleŜy sporządzić wg
załączonych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzorów z podaniem co najmniej wszystkich
wymienionych w nich danych.
6. Wszystkie strony oferty zawierające treść powinny zostać podpisane / zaparafowane przez Wykonawcę lub
osobę/y przez niego upowaŜnioną/e do składania oferty w niniejszym postępowaniu, zgodnie z wymogami
niniejszej SIWZ, z zastrzeŜeniem, iŜ ofertę sporządzaną na formularzu ofertowo – cenowym naleŜy bezwzględnie
podpisać, nie zaś parafować. Wykonawca we własnym interesie powinien ponumerować strony oferty, aby dokonać
jej prawidłowego zabezpieczenia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z
nieponumerowania lub nieprawidłowego ponumerowania stron oferty przez Wykonawcę.
7. Wszystkie miejsca w dokumentach oferty, w których Wykonawca po napisaniu naniósł zmiany, muszą zostać
podpisane przez osobę, o której mowa powyŜej, w pkt. 6
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8. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i wydzielone w formie odrębnego załącznika.
NaleŜy równieŜ określić strony oferty, na których znajdują się zastrzeŜone informacje w sposób nie budzący
wątpliwości. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego
oznaczenia stron oferty zawierających zastrzeŜone informacje i nie wydzielenia ich w formie odrębnego załącznika.
Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w
tym m.in. z zapisu art.86 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
9. Zamawiający informuje, iŜ zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oferty składane w
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niŜ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być
udostępniane.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienaleŜytego oznakowania oferty lub
niedostarczenia jej w wymaganym terminie.
11. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciąŜają wyłącznie Wykonawcę, za
wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej SIWZ, w tym zakresie.
12. UWAGA: Wykonawcy z wymaganą reprezentacją łączną powinni przyjąć, Ŝe w kaŜdym przypadku, gdy w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o osobie uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy,
chodzi o osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
13. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami naleŜy umieścić w zamkniętym opakowaniu,
uniemoŜliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być
oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:
SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW
oraz opisane:
„Przetarg nieograniczony 05/PN/2017

DOSTAWA LEKÓW, MATERIAŁÓW SZEWNYCH, FOLII
OPERACYJNYCH, OPATRUNKÓW, TESTÓW DO STERYLIZACJI,
TAŚM I SYSTEMÓW GINEKOLOGICZNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW NA POTRZEBY MEDYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO
Nie otwierać przed dniem 21-06-2017 r. do godziny 11:15”
UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty niezabezpieczonej w
powyŜszy sposób
14. Opakowanie poza oznakowaniem jak wyŜej, musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby w przypadku
złoŜenia oferty po terminie przewidzianym do składania ofert, niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę o złoŜeniu
oferty po terminie, następnie ofertę taką zwrócić po upływie terminu do wniesienia odwołania (Art.84, ust. 2 pzp).
15. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany w złoŜonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, Ŝe uczyni to przed
terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
16. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co
oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta naleŜy opatrzyć napisem
„ZMIANA”.
17. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Powiadomienie to
naleŜy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”.
18. UWAGA: ilekroć w SIWZ pojawi się nazwa własna danego produktu / producenta, oznacza to, Ŝe dopuszcza
się takŜe produkt / rozwiązanie równowaŜne.
19. Ilekroć na którymkolwiek etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i w jakimkolwiek
dokumencie pojawi się nazwa „SIWZ” lub jej rozszerzenie tj.: „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia”
naleŜy przyjąć, Ŝe chodzi takŜe o wszystkie załączniki wskazane w SIWZ, niezbędne do sporządzenia oferty przez
Wykonawcę.
20. W stosunku do spółki cywilnej (jeśli dotyczy):
Zamawiający na zasadzie art. 25 ustawy Pzp, Ŝąda przedłoŜenia w ofercie umowy spółki cywilnej lub innego
dokumentu, jako niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, wskazującego na sposób reprezentowania
spółki. JeŜeli złoŜenie oferty i podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza zakres czynności
zwykłych spółki, a z treści umowy spółki lub innego dokumentu, o którym mowa powyŜej, nie wynika stosowne
umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla waŜności oferty wymagane jest jej podpisanie przez
wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej
załącznik do umowy spółki cywilnej bądź teŜ przez pełnomocnika.
21. Zamawiający na prośbę Wykonawcy, w celu usprawnienia procesu składania ofert, moŜe przesłać
edytowalną wersję załączników do SIWZ.
XII. Miejsce oraz termin składania i
otwarcia ofert

1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego tj:
SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, UL. 30 STYCZNIA 57/58. 83-110 TCZEW
w SEKRETARIACIE – pok. Nr 3 - I piętro, budynek G,
w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00 - do dnia 21-06-2017r. do godz. 11.00
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XIII. Opis sposobu obliczania ceny

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21-06-2017r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego j.w.
w pok. nr 17 - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, I piętro, budynek G.
1. Cena oferty musi zostać określona z uwzględnieniem wszystkich kosztów, które poniesie Wykonawca w
związku z naleŜytą oraz zgodną z obowiązującymi przepisami realizacją zamówienia. W ofercie Wykonawca
zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
2. Wartość oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) brutto i netto, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku. Wszystkie zaokrąglenia naleŜy wykonywać do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena określona w ofercie musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zaleŜne od
wielkości zamówienia, zawierająca min. koszty:
- ceny przedmiotuzamówienia;
- ubezpieczenia i transportu do miejsca dostawy, a takŜe rozładunku i wniesienia;
- opłat pośrednich;
- naleŜności celnych (cło, podatek graniczny);
- podatku VAT i akcyzy;
W cenie naleŜy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ.
4. JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ), czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując
ich wartość bez kwoty podatku.
5. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy, z zastrzeŜeniem
sytuacji, o których mowa w cz. XVII. SIWZ

XIV. Opis kryteriów, którymi
Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem wag
tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a
jeśli przypisanie wagi nie jest moŜliwe
z obiektywnych przyczyn, Zamawiający
wskazuje kryteria oceny ofert w
kolejności od najwaŜniejszego do
najmniej waŜnego

Kryterium: Cena oferty (brutto)
Waga (%) - 100 %
przy czym kaŜdej ofercie (nie odrzuconej) przyznana będzie liczba punktów obliczona według następującego
wzoru:
Cmin
Pof = -------------------- x 100
Cof
gdzie:
Pof
Cmin
Cof

- liczba punktów przyznanych ofercie,
- najniŜsza z oferowanych cen,
- cena rozpatrywanej oferty.

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta:
- odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych,
- odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w niniejszej SIWZ,
- uzyska najwyŜszą wartość oceny punktowej.
2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do kryterium najniŜszej ceny, a oferta wypełniająca w najwyŜszym stopniu
wymagania kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 100.
3. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza
liczba punktów.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści
złoŜonej oferty oraz wezwać do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń.
5. Oferta zostanie odrzucona w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Pzp.
XV. Informacja o formalnościach, jakie
powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego

XVI. Wymagania dotyczące
zabezpieczenia naleŜytego wykonania
umowy

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o
wynikach postepowania zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp i udostępni na stronie internetowej
www.szpitaletczewskiesa.pl, w zakładce „przetargi” informacje, o których mowa w art. 92 ust 2 ustawy Pzp oraz w
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie – tablica ogłoszeń.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach określonych w art.
94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, uprzednio informując Wykonawcę, z którym zamierza zawrzeć umowę – telefonicznie lub
za pomocą faksu, lub poczty elektronicznej, lub pisemnie o czasie i miejscu podpisania umowy.
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów
załączonych do oferty.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy
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XVII. Istotne dla stron postanowienia,
które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne
warunki umowy albo wzór umowy,
jeŜeli zamawiający wymaga od
wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia publicznego na
takich warunkach

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony
prawnej przysługujących wykonawcy w
toku postępowania o udzielenie
zamówienia
XIX. Przystąpienie do przetargu
podmiotów występujących wspólnie

XX. Zaliczki
XXI. Rozliczenia w walutach obcych
XXII. Aukcja elektroniczna
XXIII. Zwrot kosztu udziału w
postępowaniu
XXIV. Wymagania, o których mowa w
art. 29 ust. 3a pzp
XXV. Wymagania, o których mowa w
art. 29 ust. 4 pzp
XXVI. Oferty częściowe
XXVII. Umowa ramowa
XXVIII. Oferty wariantowe.
Opis sposobu przedstawiania ofert
wariantowych oraz minimalne warunki,
jakim muszą odpowiadać oferty
wariantowe wraz z wybranymi
kryteriami oceny, jeśli Zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie
XXIX. Informacja o przewidywanych
zamówieniach, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt
3, jeśli Zamawiający przewiduje
udzielenie takich zamówień
XXX. Informacja na temat moŜliwości
powierzenia przez Wykonawcę
wykonania części lub całości
zamówienia podwykonawcom

1. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy, terminy, kary umowne oraz inne istotne postanowienia umowy, która
zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą, są określone w projekcie umowy –
załącznik. nr 4 do SIWZ.
2. Zmiany i uzupełnienia umowy mogą mieć miejsce tylko w przypadkach określonych w Ustawie Prawo
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm), lub
dodatkowo w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń:
a) ustawowej zmiany podatku VAT (zmianie ulegnie tylko cena brutto).
b) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia.
c) wystąpienia konieczności zredukowania zamówień do faktycznych potrzeb lub przedłuŜenia terminu
realizacji dostawy w związku z koniecznością udzielenia zamówień o których mowa w art. 67, ust. 1, pkt. 6 i
7 Pzp (do 20% wartości zamówienia podstawowego) lub skorzystania z tych zamówień bez konieczności
przedłuŜania terminu realizacji dostawy.
d) w sytuacji, o której mowa w §1 ust. 14 umowy.
Jako sposób zmian i uzupełnień dozwolonych w treści niniejszej umowy ustala się formę pisemnego oświadczenia,
które kaŜdorazowo powinno zawierać uzasadnienie, pod rygorem niewaŜności takiego oświadczenia lub
dokumentu określonego przez ustawę Pzp, w przypadkach w niej dozwolonych.
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm) wraz z przepisami wykonawczymi
do ustawy, dla zamówień o wartości szacunkowej powyŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy pzp.
1. W oparciu o art. 23 ust. 1 Ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa powyŜej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Stosowne Pełnomocnictwo / UpowaŜnienie naleŜy załączyć do oferty.
3. Zamawiający wszelką korespondencję (oświadczenia, dokumenty itp.) będzie kierował do wyznaczonego
zgodnie z zasadami, w pkt. 2, powyŜej, pełnomocnika/ lidera.
4. JeŜeli oferta wykonawców, o których mowa powyŜej zostanie wybrana Zamawiający moŜe Ŝądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
5. Wykonawcy, o których mowa powyŜej ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy (jeśli takowe było wymagane).
6. Do Wykonawców występujących wspólnie stosuje się przepisy dotyczące Wykonawcy.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - aktualne na dzień składania ofert i
wypełnione oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego JEDZ), o
którym mowa w cz. VII, pkt. 1.1.1.SIWZ, składa kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym kaŜdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia
NIE PRZEWIDUJE SIĘ. Wszelkie rozliczenia będą prowadzone w walucie polskiej (PLN)
NIE PRZEWIDUJE SIĘ
NIE PRZEWIDUJE SIĘ, za wyjątkiem przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia z
przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawcom, którzy złoŜyli oferty niepodlegające
odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności
kosztów przygotowania oferty.
ZAMAWIAJĄCY NIE OKREŚLA WYMAGAŃ W TYM ZAKRESIE
ZAMAWIAJĄCY NIE OKREŚLA WYMAGAŃ W TYM ZAKRESIE
TAK – 44 CZĘŚCI ZWANE „PAKIETAMI”
OFERTĘ MOśNA SKŁADAĆ W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
NIE PRZEWIDUJE SIĘ

NIE PRZEWIDUJE SIĘ

TAK. Do 20 % zamówienia podstawowego
1. Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.
2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę min. firm Podwykonawców – zgodnie z wymogami w załączniku
nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa takŜe wraz z ofertą - aktualne
na dzień składania ofert i wypełnione oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (zwanego JEDZ), o którym mowa w cz. VII, pkt. 1.1.1.SIWZ, dla kaŜdego z tych
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Podwykonawców.
XXXI. Informacja o obowiązku
osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części
zamówienia (art. 36a, ust. 2 pzp)
XXXII. Standardy jakościowe, o
których mowa w art. 91, ust. 2a
XXXIII. Wymóg lub moŜliwość
złoŜenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty w
sytuacji określonej w art. 10a, ust. 2 pzp
XXXIV. Liczba części zamówienia, na
którą Wykonawca moŜe złoŜyć ofertę
lub maksymalna liczba części, na które
zamówienie moŜe zostać udzielone
temu samemu Wykonawcy oraz
kryteria lub zasady, które będą miały
zastosowanie do ustalenia, które części
zamówienia zostaną udzielone jednemu
Wykonawcy, w przypadku wyboru jego
oferty w większej niŜ maksymalna
liczbie części
XXXV. W przypadku zamówień na roboty
budowlane – wymagania dotyczące umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, których niespełnienie spowoduje
zgłoszenie przez Zamawiającego, odpowiednio
zastrzeŜeń lub sprzeciwu, jeśli Zamawiający określa
takie wymagania oraz informacje o umowach o
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy
lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot
tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi
przedkładania Zamawiającemu, jeśli Zamawiający
określa takie informacje

ZAMAWIAJĄCY NIE OKREŚLA TAKIEGO OBOWIĄZKU
NIE DOTYCZY. Zamawiający jest podmiotem, o którym mowa w Art. 3, ust. 1, pkt. 3 Pzp

NIE PRZEWIDUJE SIĘ

ZAMAWIAJĄCY NIE OKREŚLA TAKIEGO WARUNKU

NIE DOTYCZY

XXXVI. Procentowa wartość ostatniej części
wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie
zamówienia na roboty budowlane, jeŜeli
Zamawiający określa taką wartość zgodnie z art.
143a, ust. 3

XXXVI. Załączniki do SIWZ

NIE DOTYCZY
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo - cenowy (wzór)
2. Załącznik nr 2 – JEDZ (wzór)
3. Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
4. Załącznik nr 4 – Projekt umowy
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie w sprawie przynaleŜności do grupy kapitałowej (wzór)
6. Załącznik nr 6 - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (wzór)

Zatwierdzam SIWZ – Kierownik Zamawiającego:

…………………………………………
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (WZÓR)

FORMULARZ
OFERTOWO - CENOWY
(pieczęć Wykonawcy)

Dla
SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 05/PN/2017 na:
DOSTAWĘ LEKÓW, MATERIAŁÓW SZEWNYCH, FOLII OPERACYJNYCH,
OPATRUNKÓW, TESTÓW DO STERYLIZACJI, TAŚM I SYSTEMÓW
GINEKOLOGICZNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW NA POTRZEBY MEDYCZNE
ZAMAWIAJĄCEGO

MY NIśEJ PODPISANI
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(pełna nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy)
(W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy
wszystkich członków podmiotów występujących wspólnie – z zaznaczeniem lidera)

składając niniejszą ofertę, oświadczamy, Ŝe:
- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, projektem umowy
i wszystkimi innymi dokumentami oraz warunkami spełnienia świadczenia (realizacji niniejszego
zamówienia publicznego). Do dokumentów i warunków nie wnosimy Ŝadnych zastrzeŜeń
i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami, a w przypadku wyboru
naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z treścią przedstawioną przez Zamawiającego,
- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
1. OFERUJEMY wykonanie ww. przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego,
w części dotyczącej pakietu/ów nr: _______________________________________________,
(podać numery wszystkich pakietów, na które Wykonawca składa swoją ofertę)
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za cenę łącznie:
a) BRUTTO: __________________________________ PLN
(słownie: _____________________________________________________________________)
b) wartość NETTO: _____________________________ PLN
(słownie: ____________________________________________________________________)
zgodnie ze opisem i wymogami dotyczącymi kaŜdego pakietu na który składamy ofertę, w załączniku nr 3 do SIWZ, zgodnie z poniŜszą tabelą
cenową, zawierającą wycenę kaŜdego z pakietów w niniejszym postępowaniu, na który składamy swoją ofertę, i potwierdzamy, Ŝe załącznik 3
do SIWZ, o którym mowa stanowi integralną część oferty razem z niniejszym załącznikiem nr 1 do SIWZ – Formularzem Ofertowo Cenowym i jest podstawą do skalkulowania ceny oferty
Tabela Cenowa – SZCZEGÓŁOWA WYCENA PAKIETÓW, NA KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA SWOJĄ OFERTĘ

Lp.

Numer oferowanego przez
Wykonawcę pakietu

Wartość netto pakietu
[PLN]

Stawka VAT
[%]

Kwota VAT
[PLN]

Cena brutto pakietu
[PLN]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

14

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

15

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

PODSUMOWANIE:

XXXXXX

16

2. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminach określonych przez
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (projekt umowy).
4. UWAśAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Oświadczamy, Ŝe jeśli do upływu terminu związania ofertą nastąpią jakakolwiek zmiany sytuacji
w zakresie dotyczącym podmiotu składającego ofertę w przedstawionych przez nas dokumentach
wchodzących w skład oferty, natychmiast powiadomimy o nich Zamawiającego na piśmie.
5. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY* sami/z udziałem następujących wykonawców:
Nazwa (Firma) Podwykonawcy**

Adres Podwykonawcy**

Zakres prac Podwykonawcy**

*niepotrzebne skreślić.
** tabelę naleŜy uzupełnić w kaŜdej kolumnie, zgodnie z ich nazwami jeśli zamówienie będzie realizowane przy udziale podwykonawców. Nie
wypełnienie tabeli jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, iŜ zrealizuje zamówienie samodzielnie, bez udziału jakiegokolwiek
podwykonawcy.

6. OŚWIADCZAMY, iŜ niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie
zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z wyjątkiem stron nr*______________________________
*podać nr stron, z których informacje oferty są uprawnione do utajnienia. UWAGA: Nie wypełnienie pustego pola jest równoznaczne z
oświadczeniem Wykonawcy, iŜ oferta i wszystkie do niej załączniki są jawne.

7. OŚWIADCZAMY, Ŝe zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy (projekt umowy),
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, a takŜe do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego
wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy, jeśli zabezpieczenie takie było
wymagane przez Zamawiającego.
8. OFERUJEMY przedmiot zamówienia z terminem waŜności nie krótszym niŜ 12 miesięcy,
z zastrzeŜeniem wyjątków opisanych w niniejszej SIWZ.
9. INFORMUJEMY na podstawie przepisu art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm), Ŝe:
(proszę

□

zaznaczyć właściwy kwadrat, pod rygorem uznania braku oświadczenia (informacji)

Wybór mojej/naszej oferty NIE BĘDZIE prowadził do powstania u zamawiającego

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

□

Wybór mojej/naszej oferty BĘDZIE prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w związku z tym podajemy
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nazwę/y (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT,
w tabeli poniŜej:
Nazwa (rodzaj) towaru / usługi

Wartość towaru / usługi
bez kwoty podatku VAT

Uwaga: W przypadku braku miejsca w tabeli, Wykonawca dołącza pozostałą część wykazu sporządzonego samodzielnie według zakresu danych z tabeli
powyŜej.

10*. WADIUM w kwocie ______________ PLN, zostało wniesione w dniu ________________,
w formie: ____________________________________________________________________
Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto*: _______________________________________
*wypełnić jeśli dotyczy

Jesteśmy świadomi, Ŝe gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas
Wadium nie podlega zwrotowi.
11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania naleŜy kierować
na poniŜszy adres: __________________________________________________________
______________________________________Faks:/e-mail:_____________________________
UWAGA: Nie wypełnienie pustego pola jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, iŜ adres do korespondencji jest toŜsamy, z adresem
siedziby Wykonawcy. W przypadku braku informacji odnośnie numeru faksu lub adresu e-mail Zamawiający uzna za obowiązujący numer / adres
dostępny na jakimkolwiek dokumencie złoŜonym wraz z ofertą lub dostępny w wyszukiwarce internetowej.

12. OFERTĘ niniejszą składamy na _________________kolejno ponumerowanych stronach.
W wyłącznym interesie Wykonawcy jest wpisanie ilości kolejno ponumerowanych stron oferty, powyŜej.

13. POD GROŹBĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ oświadczamy, Ŝe załączone do
oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.).
14. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: załączniki
nr ________________ do SIWZ.
W wyłącznym interesie Wykonawcy jest wpisanie numerów składanych wraz z ofertą załączników, powyŜej.

____________ dnia __.__.____ r.
_______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ (WZÓR)
STANDARDOWY FORMULARZ
JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA (JEDZ)

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej
lub podmiotu zamawiającego

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: __________/S _____–_______________
Informacje umoŜliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia
(np. adres publikacyjny na poziomie krajowym), w przypadku, gdy publikacja ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana [_________________]

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
ToŜsamość zamawiającego

Odpowiedź:

Nazwa:

Szpitale Tczewskie S.A.
ul. 30 Stycznia 57/58, 83-110 Tczew

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy
dokument?

Odpowiedź:

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia:

DOSTAWA LEKÓW, MATERIAŁÓW SZEWNYCH, FOLII
OPERACYJNYCH, OPATRUNKÓW, TESTÓW DO
STERYLIZACJI, TAŚM I SYSTEMÓW
GINEKOLOGICZNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW NA POTRZEBY MEDYCZNE
ZAMAWIAJĄCEGO

Numer referencyjny nadany sprawie przez
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający
(jeŜeli dotyczy):

05/PN/2017

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy
A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY
Identyfikacja:

Odpowiedź:

Nazwa:

[……]

Numer VAT, jeŜeli dotyczy:

[……]

JeŜeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeŜeli
jest wymagany i ma zastosowanie.

[……]

Adres pocztowy:

[……]
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1

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów :

[……]

Telefon:

[……]

Adres e-mail:

[……]

Adres internetowy (adres www) (jeŜeli dotyczy):

[……]

Informacje ogólne:

Odpowiedź:

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem
2
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ?

□ Tak □ Nie

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest
3
zastrzeŜone :

□ Tak □ Nie

czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej,
4
„przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie
realizował zamówienie w ramach programów
zatrudnienia chronionego?
JeŜeli tak,
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych?
JeŜeli jest to wymagane, proszę określić, do
której kategorii lub których kategorii pracowników
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych
naleŜą dani pracownicy.
JeŜeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do
urzędowego wykazu zatwierdzonych
wykonawców lub posiada równowaŜne
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu
(wstępnego) kwalifikowania)?

[…...]
[..….]

□ Tak □ Nie □ Nie dotyczy

JeŜeli tak:
Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w
odpowiednich
przypadkach,
sekcji
C
niniejszej części, uzupełnić część V (w
stosownych przypadkach) oraz w kaŜdym
przypadku wypełnić i podpisać część VI.
a) Proszę podać nazwę wykazu lub
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny
lub numer zaświadczenia, jeŜeli dotyczy:

a) [……]

1

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niŜ 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niŜ 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które
zatrudniają mniej niŜ 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionów EUR.
3
Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.
4
Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub
defaworyzowanych.
2
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b) JeŜeli poświadczenie wpisu do wykazu lub
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie
elektronicznej, proszę podać:
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące
podstawę wpisu do wykazu lub wydania
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach,
5
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie :
d) Czy wpis do wykazu lub wydane
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane
kryteria kwalifikacji?

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]
c) [……]

d)

□ Tak □ Nie

e)

□ Tak □ Nie

JeŜeli nie:
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub
D, w zaleŜności od przypadku.
WYŁĄCZNIE jeŜeli jest to wymagane w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia:
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
zaświadczenie odnoszące się do płatności
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków
lub przedstawić informacje, które umoŜliwią
instytucji zamawiającej lub podmiotowi
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej
bazy danych w dowolnym państwie
członkowskim?
JeŜeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

Rodzaj uczestnictwa:
Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi
6
wykonawcami ?

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]
Odpowiedź:

□ Tak □ Nie

JeŜeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie
dokumenty zamówienia.
JeŜeli tak:
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców
biorących wspólnie udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia:

5
6

a): [……]

b): [……]

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.
Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.
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c) W stosownych przypadkach nazwa grupy
biorącej udział:

c): [……]

Części

Odpowiedź:

W stosownych przypadkach wskazanie części
zamówienia, w odniesieniu do której (których)
wykonawca zamierza złoŜyć ofertę.

[……]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY
W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób)
upowaŜnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia:
Osoby upowaŜnione do reprezentowania, o ile Odpowiedź:
istnieją:
Imię i nazwisko,
[……],
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeŜeli są
[……]
wymagane:
Stanowisko/Działający(-a) jako:
[……]
Adres pocztowy:
[……]
Telefon:
[……]
Adres e-mail:
[……]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe
[……]
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego
form, zakresu, celu itd.):
C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW
ZaleŜność od innych podmiotów:
Czy wykonawca polega na zdolności innych
podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji
określonych poniŜej w części IV oraz
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych
poniŜej w części V?

Odpowiedź:

□ Tak □ Nie

JeŜeli tak, proszę przedstawić – dla kaŜdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, naleŜycie wypełniony
i podpisany przez dane podmioty.
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe dotyczy to równieŜ wszystkich pracowników technicznych lub słuŜb technicznych, nienaleŜących bezpośrednio
do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień
publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla kaŜdego z podmiotów,
których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V7.

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW , NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA
(Sekcja, którą naleŜy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot
zamawiający wprost tego zaŜąda.)
Podwykonawstwo:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim
podwykonawstwo jakiejkolwiek części
zamówienia?

7

Odpowiedź:

□

□

Tak
Nie
JeŜeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać
wykaz proponowanych podwykonawców:
[……]

Np. dla słuŜb technicznych zaangaŜowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.
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JeŜeli Zamawiający wyraźnie Ŝąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w
niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla kaŜdego podwykonawcy (kaŜdej kategorii
podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz
w części III.
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Część III: Podstawy wykluczenia
A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO
W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:
8
1.
udział w organizacji przestępczej ;
9
2.
korupcja ;
10
3.
naduŜycie finansowe ;
4.
przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną11
12
5.
pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu
13
6.
praca dzieci i inne formy handlu ludźmi .
Podstawy związane z wyrokami skazującymi
Odpowiedź:
za przestępstwo na podstawie przepisów
krajowych stanowiących wdroŜenie podstaw
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej
dyrektywy:
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź
Tak
Nie
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów
administracyjnych, zarządzających lub
JeŜeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub
dane referencyjne dokumentacji):
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z [……][……][……][……]14
jednego z wyŜej wymienionych powodów,
orzeczeniem sprzed najwyŜej pięciu lat lub w
którym okres wykluczenia określony
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?
15
JeŜeli tak, proszę podać :
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów a) data: […], punkt(-y): […], powód(-ody): […]
1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody)
skazania;

□

□

b) wskazać, kto został skazany [ ];

b) [……]

c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio
ustalone w wyroku:

c) długość okresu wykluczenia [……]
oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy.
JeŜeli odnośna dokumentacja jest dostępna w

8

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta
podstawa wykluczenia obejmuje równieŜ korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu
zamawiającego) lub wykonawcy.
10
W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z
27.11.1995, s. 48).
11
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu
(Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje równieŜ podŜeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo,
współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejŜe decyzji ramowej.
12
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005
r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L
309 z 25.11.2005, s. 15).
13
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w
sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady
2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
14
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
15
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
16
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
9
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formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne
dane referencyjne dokumentacji):
16
[……][……][……][……]
W przypadku skazania, czy wykonawca
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej
podstawy wykluczenia17 („samooczyszczenie”)?
18
JeŜeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki :

□ Tak □ Nie
[……]

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
Płatność podatków lub składek na
ubezpieczenie społeczne:
Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich
obowiązków dotyczących płatności podatków
lub składek na ubezpieczenie społeczne,
zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i
w państwie członkowskim instytucji zamawiającej
lub podmiotu zamawiającego, jeŜeli jest ono inne
niŜ państwo siedziby?

Odpowiedź:

□ Tak □ Nie

Składki na
ubezpieczenia
społeczne

Podatki

JeŜeli nie, proszę wskazać:
a) [……]

a) [……]

b) [……]

b) [……]

c1)

□ Tak □ Nie
- □ Tak □ Nie

□ Tak □ Nie
- □ Tak □ Nie

[……]

[……]

[……]

[……]

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki:

c2) [……]

c2) [……]

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje
obowiązki, dokonując płatności naleŜnych
podatków lub składek na ubezpieczenie
społeczne, lub teŜ zawierając wiąŜące
porozumienia w celu spłaty tych naleŜności,
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe
odsetki lub grzywny?

d)
Tak
Nie
JeŜeli tak, proszę
podać szczegółowe
informacje na ten
temat: [……]

a) państwo lub państwo członkowskie, którego to
dotyczy;
b) jakiej kwoty to dotyczy?
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie
obowiązków:
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej:
–

Czy ta decyzja jest ostateczna i
wiąŜąca?

–

Proszę podać datę wyroku lub
decyzji.

–

W przypadku wyroku, o ile
została w nim bezpośrednio
określona,
długość
okresu
wykluczenia:

□

□

c1)

□

□

d)
Tak
Nie
JeŜeli tak, proszę
podać szczegółowe
informacje na ten
temat: [……]

17

Zgodnie z przepisami krajowymi wdraŜającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.
Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie
powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

18

25

JeŜeli odnośna dokumentacja dotycząca
płatności podatków lub składek na ubezpieczenie
społeczne jest dostępna w formie elektronicznej,
proszę wskazać:

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
19
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
20

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI

NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniŜszych podstaw wykluczenia
mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w
dokumentach zamówienia.
Informacje dotyczące ewentualnej
Odpowiedź:
niewypłacalności, konfliktu interesów lub
wykroczeń zawodowych
Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy,
Tak
Nie
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa
środowiska, prawa socjalnego i prawa
JeŜeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
21
pracy ?
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia
(„samooczyszczenie”)?

□

□

□ Tak □ Nie
JeŜeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]
Czy wykonawca znajduje się w jednej z
następujących sytuacji:

□ Tak □ Nie
- [……]

a) zbankrutował; lub
b) prowadzone jest wobec niego
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;
lub
c) zawarł układ z wierzycielami; lub
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w krajowych przepisach ustawowych i
22
wykonawczych ; lub

- [……]

- [……]
- [……]

19

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.
O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
22
Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.
20
21

26

e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub

- [……]
- [……]

f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?
JeŜeli tak:
- Proszę podać szczegółowe informacje:
- Proszę podać powody, które pomimo powyŜszej
sytuacji umoŜliwiają realizację
zamówienia, z uwzględnieniem
mających zastosowanie przepisów
krajowych i środków dotyczących
kontynuowania działalności
23
gospodarczej .

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

- JeŜeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
Czy wykonawca jest winien powaŜnego
24
wykroczenia zawodowego ?
JeŜeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

□ Tak □ Nie
[……]
JeŜeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu samooczyszczenia?

□ Tak □ Nie

JeŜeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]
Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami
porozumienia mające na celu zakłócenie
konkurencji?
JeŜeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

□ Tak □ Nie
[……]
JeŜeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu samooczyszczenia?

□ Tak □ Nie

JeŜeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]
Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie
25
interesów spowodowanym jego udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia?

□ Tak □ Nie
[……]

JeŜeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

23

Nie trzeba podawać tych informacji, jeŜeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f)
stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez Ŝadnej moŜliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są
pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.
24
W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
25
Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
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Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej
lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w
inny sposób zaangaŜowany(-e) w
przygotowanie postępowania o udzielenie
zamówienia?

□ Tak □ Nie

[……]
JeŜeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:
Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w
sprawie koncesji została rozwiązana przed
czasem, lub w której nałoŜone zostało
odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje
w związku z tą wcześniejszą umową?
JeŜeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

□ Tak □ Nie

[……]
JeŜeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu samooczyszczenia?

□ Tak □ Nie

JeŜeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]

Czy wykonawca moŜe potwierdzić, Ŝe:
a) nie jest winny powaŜnego wprowadzenia w
błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych
do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;
b) nie zataił tych informacji;
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić
dokumenty potwierdzające wymagane przez
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający;
oraz

□ Tak □ Nie
□ Tak □ Nie
□ Tak □ Nie

□ Tak □ Nie

d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji
przez instytucję zamawiającą lub podmiot
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które
mogą dać mu nienaleŜną przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub
udzielenia zamówienia?
D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA
CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze
wyłącznie krajowym

Odpowiedź:
28

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia
o charakterze wyłącznie krajowym określone w
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia?
JeŜeli dokumentacja wymagana w stosownym
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest
dostępna w formie elektronicznej, proszę
wskazać:
W przypadku gdy ma zastosowanie
którakolwiek z podstaw wykluczenia o
charakterze wyłącznie krajowym, czy
wykonawca przedsięwziął środki w celu
samooczyszczenia?
JeŜeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:

26

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

□ Tak □ Nie
………………………………………………………….
………………………………………………………….
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
26
[……][……][……]

□ Tak □ Nie
[……]

29

Część IV: Kryteria kwalifikacji
W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca
oświadcza, Ŝe:
α: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI
Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów
kwalifikacji
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:

Odpowiedź

□ Tak □ Nie

A: KOMPETENCJE
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Kompetencje
Odpowiedź
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze
[….…]
zawodowym lub handlowym prowadzonym w
…………………………………………………………..
27
państwie członkowskim siedziby wykonawcy :
…………………………………………………………..
JeŜeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
2) W odniesieniu do zamówień publicznych na
usługi:
Tak
Nie
Czy konieczne jest posiadanie określonego
zezwolenia lub bycie członkiem określonej
JeŜeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub
organizacji, aby mieć moŜliwość świadczenia
status członkowski chodzi, i wskazać, czy
usługi, o której mowa, w państwie siedziby
Tak
Nie
wykonawca je posiada: [….…]
wykonawcy?

□

□

□

JeŜeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

□

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Odpowiedź:
1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
zamówienia jest następujący:
i/lub
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta
określonej liczby lat wymaganej w stosownym

27

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być
zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

30

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest
28
następujący ():
JeŜeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w
obszarze działalności gospodarczej objętym
zamówieniem i określonym w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu
wymaganej liczby lat obrotowych jest
następujący:
i/lub
2b) Jego średni roczny obrót w
przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej
liczby lat wymaganej w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest
29
następujący :
JeŜeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za
cały wymagany okres, proszę podać datę
załoŜenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub
rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:
4) W odniesieniu do wskaźników finansowych30
określonych w stosownym ogłoszeniu lub
dokumentach zamówienia wykonawca
oświadcza, Ŝe aktualna(-e) wartość(-ci)
wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są)
następująca(-e):
JeŜeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na
następującą kwotę:
JeŜeli te informacje są dostępne w formie
elektronicznej, proszę wskazać:
6) W odniesieniu do innych ewentualnych
wymogów ekonomicznych lub finansowych,
które mogły zostać określone w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia,
wykonawca oświadcza, Ŝe
JeŜeli odnośna dokumentacja, która mogła
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie
elektronicznej, proszę wskazać:

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[……]

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X
31
do Y – oraz wartość):
32
[……], [……]
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[……] […] waluta
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Zdolność techniczna i zawodowa
Odpowiedź:
28
29
30
31
32

Jedynie jeŜeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
Jedynie jeŜeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
Np. stosunek aktywów do zobowiązań.
Np. stosunek aktywów do zobowiązań.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
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1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień
publicznych na roboty budowlane:
W okresie odniesienia33 wykonawca wykonał
następujące roboty budowlane określonego
rodzaju:
JeŜeli odnośna dokumentacja dotycząca
zadowalającego wykonania i rezultatu w
odniesieniu do najwaŜniejszych robót
budowlanych jest dostępna w formie
elektronicznej, proszę wskazać:
1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień
publicznych na dostawy i zamówień
publicznych na usługi:
34
W okresie odniesienia wykonawca zrealizował
następujące główne dostawy określonego
rodzaju lub wyświadczył następujące główne
usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu
wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców,
35
zarówno publicznych, jak i prywatnych :
2) MoŜe skorzystać z usług następujących
pracowników technicznych lub słuŜb
36
technicznych , w szczególności tych
odpowiedzialnych za kontrolę jakości:
W przypadku zamówień publicznych na roboty
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić
do następujących pracowników technicznych lub
słuŜb technicznych o wykonanie robót:
3) Korzysta z następujących urządzeń
technicznych oraz środków w celu
zapewnienia jakości, a jego zaplecze
naukowo-badawcze jest następujące:
4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł
stosować następujące systemy zarządzania
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:
5) W odniesieniu do produktów lub usług o
złoŜonym charakterze, które mają zostać
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu
do produktów lub usług o szczególnym
przeznaczeniu:
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie
37
kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub
zdolności technicznych, a w razie konieczności
takŜe dostępnych mu środków naukowych i
badawczych, jak równieŜ środków kontroli
jakości?
6) Następującym wykształceniem i
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się:
a) sam usługodawca lub wykonawca:

Liczba lat (okres ten został wskazany w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia): [….…]
Roboty budowlane: [….…]
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……]
[……]
[……]
Liczba lat (okres ten został wskazany w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia): […….]
Opis
Kwoty
Daty
Odbiorcy

[……]
[……]

[……]

[……]

□ Tak □ Nie

a) [……]

33

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.
34
Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.
35
Innymi słowy, naleŜy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i
prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.
36
W przypadku pracowników technicznych lub słuŜb technicznych nienaleŜących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego
wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, naleŜy wypełnić odrębne
formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
37
Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu,
właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.
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lub (w zaleŜności od wymogów określonych w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia):
b) jego kadra kierownicza:
7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca
będzie mógł stosować następujące środki
zarządzania środowiskowego:
8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w
ostatnich trzech latach są następujące

9) Będzie dysponował następującymi
narzędziami, wyposaŜeniem zakładu i
urządzeniami technicznymi na potrzeby
realizacji zamówienia:
10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić
38
podwykonawcom następującą część
(procentową) zamówienia:
11) W odniesieniu do zamówień publicznych na
dostawy:
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy
lub fotografie produktów, które mają być
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć
świadectwo autentyczności.
Wykonawca oświadcza ponadto, Ŝe w
stosownych przypadkach przedstawi wymagane
świadectwa autentyczności.
JeŜeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

b) [……]
[……]
Rok, średnie roczne zatrudnienie:
[……], [……]
[……], [……]
[……], [……]
Rok, liczebność kadry kierowniczej:
[……], [……]
[……], [……]
[……], [……]
[……]

[……]

□ Tak □ Nie

□ Tak □ Nie
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……]
[……]
[……]

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na
dostawy:
Czy wykonawca moŜe przedstawić wymagane
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe
instytuty lub agencje kontroli jakości o
uznanych kompetencjach, potwierdzające
zgodność produktów poprzez wyraźne
odniesienie do specyfikacji technicznych lub
norm, które zostały określone w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia?
JeŜeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać,
jakie inne środki dowodowe mogą zostać
przedstawione:

□ Tak □ Nie

[……]
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NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe jeŜeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na
zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to naleŜy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia
dla tych podwykonawców (zob. powyŜej, część II sekcja C).
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JeŜeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……]
[……]
[……]

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania
środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w
ogłoszeniu.
Systemy zapewniania jakości i normy
Odpowiedź:
zarządzania środowiskowego
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
Tak
Nie
zaświadczenia sporządzone przez niezaleŜne
jednostki, poświadczające spełnienie przez
wykonawcę wymaganych norm zapewniania
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych?

□

JeŜeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić,
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu
zapewniania jakości mogą zostać przedstawione:
JeŜeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
zaświadczenia sporządzone przez niezaleŜne
jednostki, poświadczające spełnienie przez
wykonawcę wymogów określonych systemów
lub norm zarządzania środowiskowego?
JeŜeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić,
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów
lub norm zarządzania środowiskowego mogą
zostać przedstawione:
JeŜeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

□

[……] [……]
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……]
[……]
[……]

□ Tak □ Nie
[……] [……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……]
[……]
[……]
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Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają
być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złoŜenia
ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące
(rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie naleŜy
przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których
mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:
Wykonawca oświadcza, Ŝe:
Ograniczanie liczby kandydatów
Odpowiedź:
W następujący sposób spełnia obiektywne i
[…..]
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby
kandydatów:
W przypadku gdy wymagane są określone
40
Tak
Nie
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w
formie dokumentów, proszę wskazać dla
kaŜdego z nich, czy wykonawca posiada
wymagane dokumenty:

□

JeŜeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów
dowodów w formie dokumentów są dostępne w
39
postaci elektronicznej , proszę wskazać dla
kaŜdego z nich:

□

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……]
[……]
41
[……]

Część VI: Oświadczenia końcowe
NiŜej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), Ŝe informacje podane powyŜej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz Ŝe
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji powaŜnego wprowadzenia w błąd.
NiŜej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), Ŝe jest (są) w stanie, na Ŝądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne
rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma moŜliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim42, lub
b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.43, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający juŜ posiada odpowiednią
dokumentację.
NiŜej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraŜa(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone
w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać
część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić
postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer
referencyjny)].

____________ dnia __.__.____ r.
_______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
41
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
42
Pod warunkiem Ŝe wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu,
dokładne dane referencyjne dokumentacji) umoŜliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W
razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.
43
W zaleŜności od wdroŜenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.
40

35

36

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 05/PN/2017
DOSTAWA LEKÓW, MATERIAŁÓW SZEWNYCH, FOLII OPERACYJNYCH,
OPATRUNKÓW, TESTÓW DO STERYLIZACJI, TAŚM I SYSTEMÓW
GINEKOLOGICZNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW NA POTRZEBY MEDYCZNE
ZAMAWIAJĄCEGO
1. PoniŜsze tabele (Pakiet nr od 1 do 44) stanowią jednocześnie Formularze Asortymentowo – Cenowe i są
podstawą do skalkulowania ceny oferty.
2. KaŜdy z Wykonawców jest zobligowany do wypełnienia wszystkich pozycji w tabeli / formularzu Asortymentowo
– Cenowym zgodnie z rubrykami w nich zawartymi.
3. Zamawiający dopuszcza umieszczenie w ofercie Wykonawcy tylko te tabele, na które wykonawca składa swoją
ofertę, bez konieczności zamieszczania pustych tabel.

Pakiet nr 1. CPV 33600000-6
Lp.

Nazwa asortymentu

J.m.

Ilość

1
2

Woda do injekcji 500 ml
Roztwór Ringera bez mleczanów 250 ml

szt
szt

2 600
400

3

Roztwór 5 % Glukozy w 0,9% Chlorku sodu 100
ml

szt

300

4

Roztwór 5 % Glukozy w 0,9% Chlorku sodu 250
ml

szt

800

5

Roztwór 5 % Glukozy w o,9 % chlorku sodu 500
ml

szt

800

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Roztwór 5% Glukozy 100 ml
Roztwór 5% Glukozy 250 ml
Roztwór 5% Glukozy 500 ml
Roztwór 10% Glukozy 500 ml
Roztwór 20% Glukozy 500 ml
Mannitol 20% 100 ml
Mannitol 20% 250 ml
0,9 % roztwór chlorku sodu 100 ml
0,9% roztwór chlorku sodu 250 ml
0,9% roztwór chlorku sodu 500 ml

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

2 500
8 000
6 000
200
300
4 000
100
45 000
18 000
25 000

16

Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy
fizjologiczny izotoniczny 250ml/przeznaczony do
nawadniania w okresie okołooperacyjnym/

szt

400

17

Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy
fizjologiczny izotoniczny 500ml/przeznaczony do
nawadniania w okresie okołooperacyjnym/

szt

17 000

18

Roztwór Ringera bez mleczanów 500 ml

szt

5 000

19

Hydroksyetyloskrobia 6%,średnia masa
cząsteczkowa 130.000 /0,4,zawieszona w 0,9%
NaCl, 500 ml

szt

500

Cena
jedn.
Netto
PLN

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

37

Producent

20

Hydroksyetyloskrobia 10%,średnia masa
cząsteczkowa 130.000 /0,4,zawieszona w 0,9%
NaCl, 500 ml

szt

100

21

0,9% roztwór chlorku sodu 500 ml butelka
zakręcana do irygacji

szt

3 000

Ogólna wartość pakietu :
Poz.1-20 butelki lub worki z dwoma niezaleŜnymi portami.

__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Pakiet nr 2. CPV 33600000-6
Lp.
1
2

Nazwa asortymentu
Cefuroksym 1500 mg

J.m.

Cena
jedn.
Netto
PLN

Ilość

fiol
op.

7000

1

Woda do injekcji 10 ml # 100
amp.polietylenowych

op.

250

2
3

Metoprolol 50mg # 30 tbl
Ciprofloksacyna 500mg * 10 tbl.

op.
op.

150
350

4

Diklofenak sodowy 100mg # 20 tbl o
przedł.działaniu

op.

20

5
6

Maleinian enalaprylu 5 mg # 60 tbl
Maleinian enalaprylu 10 mg # 60 tbl

op.
op.

15
15

7

Chlorowodorek metforminy 500 mg # 60 tbl powl.

op.

90

8

Chlorowodorek metforminy 850 mg # 60 tbl powl.

op.

40

9
10
11
12
13

Furosemid 20mg/2ml # 50 amp.2ml
Furosemid 40 mg # 30 tbl
Acyklowir 400mg # 30 tbl
Hydrochlorotiazyd 12,5 mg # 30 tbl
Hydrochlorotiazyd 25 mg # 30 tbl

op.
op.
op.
op.
op.

950
600
30
30
20

14

Roztwór siarczanu magnezowego 20% 10 ml # 10
amp.

op.

350

15

Roztwór 10% chlorku sodowego 10 ml # 100
amp.polietylenowych

op.

100

16
17
18

Piracetam 1200mg # 60 tbl powl.
Piracetam 800mg # 60 tbl powl.
Piracetam 20% 12g/60ml

op.
op.
szt

50
10
100

19

Chlorowodorek metoklopramidu 10mg/2ml # 5
amp.

op.

1 100

20

Chlorowodorek metoklopramidu 10mg # 50 tbl

op.

15

21
22
23
24
25
26

Metronidazol 250 mg # 20 tbl
Wodorowęglan sodowy 8,4% 20 ml # 10 amp.
Chlorowodorek amiodaronu 200 mg # 60 tbl
Omeprazol 10 mg # 14 kaps.
Kwas acetylosalicylowy 75mg # 60 tbl
Kwas acetylosalicylowy 150mg # 60 tbl

op.
op.
op.
op.
op.
op.

800
180
35
20
300
60

27

Kwas acetylosalicylowy 300 mg # 20
tbl.rozpuszcz.

op.

50

28
29
30

Dichlorowodorek opipramolu 50mg # 20 draŜ.
Pentoksyfylina 300mg/15ml # 10 amp.
Pentoksyfylina 400mg # 60 tbl retard

op.
op.
op.

110
30
20

31

Chlorowodorek tramadolu 150 mg # 30 tbl.retard

op.

5

32

Chlorowodorek tramadolu 100 mg/ 2ml # 5 amp.

op.

1 200

33

Chlorowodorek tramadolu 50 mg # 20 kaps.

op.

200

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

39

Producent

34

Chlorowodorek tramadolu 100mg/ml krople 96ml

op.

8

35

Chlorowodorek tramadolu 100mg # 30 tbl retard

op.

70

36
37
38

Metamizol 500 mg /ml 2 ml # 5 amp.
Metamizol 500 mg /ml 5 ml # 5 amp.
Metamizol 500 mg # 6 tbl

op.
op.
op.

500
800
400

39

Ranitydyna 50 mg/100 ml roztwór doŜylny-100ml

op.

7 000

40
41
42

Ranitydyna 150 mg # 60 tbl
Ceftazydym 1000 mg
Simwastatyna 20 mg # 28 tbl

op.
fiol
op.

450
1 000
400

43

Chlorowodorek tramadolu 50 mg /1ml x 5 amp

op.

650

44

Chlorowodorek amilorydu z hydrochlorotiazydem
2,5mg/25mg # 50 tbl

op.

3

45
46

Amikacyna 250 mg/ml - 2ml / 500 mg /
Amikacyna 250 mg/ml - 4ml / 1000 mg /

szt
szt

300
200

47

Sulfametoksazol z trimetoprimem 200/40mg/5 ml
100 ml zawiesina doustna

op.

10

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Flukonazol 50mg # 14 kaps.
Klarytromycyna 250mg # 14 tbl powl.
Chlorowodorek werapamilu 80 mg # 20 tbl
Chlorowodorek werapamilu 120 mg # 20 tbl
Noradrenalina 1 mg/ml 4 ml x 5 amp
Cefotaksym 1000mg fiol.
Doksazozyna 4 mg # 30 tbl.
Cefuroksym 750 mb fiol.
Acyklowir 800mg # 30 tbl
Sertralina 50 mg x 28 tbl
Cefuroksym 500 mg # 10 tbl
Cytyryzyna 10mg # 30 tbl.
Torasemid 5 mg x 30tbl
Torasemid 10 mg x 30tbl
Acenokumarol 1 mg # 60 tbl.
Siarczan atropiny 1mg/1ml # 10 amp.
Siarczan atropiny 0,5mg/1ml # 10 amp.
Acenokumarol 4 mg # 60 tbl.

op.
op.
op.
op.
op.
fiol
op.
fiol
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.

300
5
15
20
450
4 000
25
1 500
10
30
70
130
60
60
4
30
220
10

66

Pilocarpina 2% 20 mg/ ml 2#5 ml krople do oczu

op.

3

67

Baklofen 25 mg # 50 tbl

op.

20

68

Sulfametoksazol z trimetoprimem 80/16mg/ml 5
ml# 10 amp

op.

400

69
70
71

Propafenon 150 mg # 60 tbl.
Cytyryzyna 5mg / 5ml syrop 100 ml
Klemastyna 10 mg # 30 tbl

op.
op.
op.

5
30
5

72

Chlorowodorek bupiwakainy 0,5% 4ml # 5 amp
spinal heavy

op.

300

73

Chlorowodorek bupiwakainy 0,5% 5mg/ml 10ml
# 10 amp roztwór dotkankowy

op.

30

74
75
76

Ramipril 10 mg x 30 tbl
Pyrantelum 250 mg # 3 tbl.
Pyrantelum 0,25 g /5ml - 15 ml

op.
op.
op.

200
2
4

77

Diazepam 10mg/2,5 ml # 5 wlewek
doodbytniczych

op.

10

78

Diazepam 5mg/2,5 ml 3 # 5 wlewek
doodbytniczych

op.

10

79

Diklofenak sodowy 75mg/3ml # 5 amp

op.

20

40

80
81
82

Cefazolina 1000mg fiol z s.subs
Diazepam 5 mg /2 ml # 50 amp
Digoksyna 0,25mg # 30 tbl

fiol
op.
op.

4 000
40
10

83

Gentamycyna 0,3% krople do oczu 3mg/ml op
5ml

op.

25

84
85
86
87
88
89

Omeprazol 40 mg
Midazolam 5 mg /1ml # 10 amp.1ml
Midazolam 5 mg /1ml # 5 amp. - 3ml
Loperamid 2 mg # 30 tbl.
Cyjanokobalamina 1mg/2ml 5amp #2ml
Chlorowodorek efedryny 25mg/1ml #10 amp

fiol
op.
op.
op.
op.
op.

8 000
400
600
220
80
160

90

Chlorowodorek chlorpromazyny 50mg/2ml # 10
amp

op.

30

91

Chlorowodorek chlorpromazyny 25mg/5ml # 5
amp

op.

20

92
93
94
95
96
97

Fytomenadion 10mg/1ml 10amp# 1ml
Sertralina 100 mg x 28 tbl
Tropikamid 0,5% krople do oczu 2 # 5ml
Tropikamid 1% krople do oczu 2 # 5ml
Haloperydol 5 mg # 30 tbl
Heparyna sodowa 25 000j.m./5ml # 10 fiolek

op.
op.
op.
op.
op.
op.

300
20
6
6
100
40

98

Chlorowodorek propranololu 1mg / 1ml # 10 amp

op.

3

99

Chlorowodorek papaweryny 40mg/2ml # 10 amp.

op.

120

100 Chlorowodorek propranololu 10mg # 50 tbl
101 Chlorowodorek propranololu 40mg # 50 tbl

op.
op.

70
5

102 Roztwór adrenaliny 0,1% 1mg/ml # 10amp 1 ml

op.

100

103

Metoprolol 23,75 mg # 28 tbl o przedłuŜonym
uwalnianiu

op.

120

104

Metoprolol 47,50 mg # 28 tbl o
przedłuŜ.uwalnianiu

op.

100

op.
op.

120
30

105 Ketoprofen 100 mg # 30 tbl
106 Karwedylol 25 mg # 30 tbl.
107

Sulfacetamid krople do oczu 100mg/ml # 12
minim.

op.

60

108

Chlorowodorek naloksonu 0,4mg/ml 1ml # 10
amp.

op.

30

109 Karbamazepina 200 mg # 50 tbl

op.

100

110 Metoprolol 95mg # 28 tbl o przedłuŜ.uwalnianiu

op.

30

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.

100
110
100
60
10
13 000
80
20
1 400
300
350
220
50
50
30
4

Noradrenalina 1 mg/ml 1 ml x 10 amp
Nebiwolol 5 mg x 28 tbl
Karvedylol 6,25 mg x 30 tbl.
Karvedylol 12,5 mg x 30 tbl.
Maleinian enalaprylu 20 mg # 60 tbl
Metronidazol 0,5% 5mg/ml 100 ml
Flukonazol 100mg # 28 kaps.twardych
Formoterol 12 mcg x 60 szt.
Omeprazol 20 mg x 28 kaps.doj.twardych
Ramipril 2,5 mg x 28 tbl
Ramipril 5 mg x 28 tbl
Tramadol z paracetamolem 37,5+325 mg x 60
Simwastatyna 40 mg # 28 tbl
Baclofen 10 mg x 50 tbl
Chlorowodorek metforminy 1000 mg x 30 tbl
Montelukast 10 mg x 28 tbl

41

127 Digoksyna 0,5mg /2ml x 5 amp.
128 Klarytromycyna 500mg # 14 tbl powl.

op.
op.

100
150

129 Ceftriakson 1000 mg

op.

4000

Ogólna wartość pakietu :

__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Pakiet nr 3. CPV 33141100-1
Lp.

Nazwa asortymentu

J.m.

Ilość

1

Folia operacyjna o przylepnej powierzchni 30cm #
20 cm

op.

200

2

Folia operacyjna o przylepnej powierzchni 45cm #
20 cm

op.

200

3

Folia operacyjna o przylepnej powierzchni 45cm #
50 cm

op.

100

Cena
jedn.
Netto
PLN

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

Ogólna wartość pakietu :

__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Producent

Pakiet nr 4. CPV 33141121-4
Lp.

Nazwa asortymentu

J.m.

Ilość

1

Sterylny worek do laparoskopowego wydobycia
preparatów, odłączony od trzonka, do trokara
10mm,wykonany z przezroczystego materiału,
ścianki nie przepuszczające płyny, wytrzymałość
na wysokie napręŜenia i ciśnienia o sile 5060N,obręcz worka z efektem pamięci otwarcia
wykonana ze stopu niklowo-tytanowego. Po
przejściu przez trokar uwalniany z trzonka i
automatycznie samoczynnie otwierany bez
konieczności manipulacji szczypcami.
Jednorazowego uŜytku ,pojemność 200ml

szt

40

2

Sterylny worek do laparoskopowego wydobycia
preparatów, odłączony od trzonka, do trokara
10mm,wykonany z przezroczystego materiału,
ścianki nie przepuszczające płyny, wytrzymałość
na wysokie napręŜenia i ciśnienia o sile 5060N,obręcz worka z efektem pamięci otwarcia
wykonana ze stopu niklowo-tytanowego. Po
przejściu przez trokar uwalniany z trzonka i
automatycznie samoczynnie otwierany bez
konieczności manipulacji szczypcami
.Jednorazowego uŜytku, pojemność 400ml

szt

40

Cena
jedn.
Netto
PLN

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

Ogólna wartość pakietu :

__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Producent /
KOD

Pakiet nr 5. CPV 33141121-4
Lp.

Nazwa asortymentu

J.m.

Ilość

1

Nici wchłanialne synt. w 56-70 dni, plecione z
kw. glikolowego i mlekowego pokryte
stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania
tkankowego 80% po 2 tygodniach i 30% po 3 tyg.
z igłą okrągłą 1/2 obwodu 2/0,dł.75cm,igła 30mm

szt

432

2

Nici wchłanialne synt. w 56-70 dni, plecione z
kw. glikolowego i mlekowego pokryte
stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania
tkankowego 80% po 2 tygodniach i 30% po 3 tyg.
z igłą okrągłą 1/2 obwodu 2/0,dł.75cm,igła 37mm

szt

432

Cena
jedn.
Netto
PLN

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

Ogólna wartość pakietu :

__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Producent /
KOD

Pakiet nr 6. CPV 33600000-6
Lp.

Nazwa asortymentu

J.m.

Ilość

1

Nadroparyna 9500 j.m.MULTI # 10 fiol. Komplet

op.

300

2

Nadroparyna 5700j.anti-Xa/ 0,6 ml x 10
ampułkostrzykawek

op.

150

3

Nadroparyna 7600j.anti-Xa/ 0,8 ml x 10
ampułkostrzykawek

op.

50

Cena
jedn.
Netto
PLN

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

Ogólna wartość pakietu :

__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Producent

Pakiet nr 7. CPV 33141100-1
Lp.

Nazwa asortymentu

J.m.

Ilość

1

Opatrunek hydrokoloidowy składający się z trzech
hydrokoloidów - Ŝelatyny, pektyny i
karboksymetylocelulozy zapewniający szybkie
pochłanianie wysięku 10cm # 10cm

szt

160

2

Pasta hydrokoloidowa do ran głębokich bez
martwicy - tuba 30 g

szt

10

3

Opatrunek hydrowłóknisty produkowany
technologią hydrofiber o wysokich
właściwościach absorbcyjnych do ran z duŜym
wysiękiem 10cm#10cm#10szt

szt

40

4

Opatrunek hydrowłóknisty produkowany
technologią hydrofiber z dodatkiem jonów srebra
o wysokich właściwościach absorbcyjnych i
szerokim spektrum działania
antydrobnoustrojowego do ran zakaŜonych
do10cm#10cm

szt

300

5

Opatrunek regulujący poziom wilgotności w ranie,
złoŜony z wartwy hydrofiber oraz chłonnej pianki
i zewnętrznej warstwy wodoodpornej z
silikonowym przylepnym obramowaniem,
10cm#10cm#10szt

szt

10

6

opatrunek regulujący poziom wilgotności w ranie,
złoŜony z wartwy hydrofiber oraz chłonnej pianki
i zewnętrznej warstwy wodoodpornej z
silikonowym przylepnym obramowaniem,
piankowy, przylepny ,na piętę14cm#19,8cm#5szt

szt

20

7

Opatrunek hydrokoloidowy składający się z trzech
hydrokoloidów – Ŝelatyny, pektyny i
karboksymetylocelulozy zapewniający szybkie
pochłanianie wysięku 15cm # 20cm

szt

150

8

Opatrunek hydrowłóknisty produkowany
technologią hydrofiber z dodatkiem jonów srebra
o wysokich właściwościach absorbcyjnych i
szerokim spektrum działania
antydrobnoustrojowego do ran zakaŜonych
do15cm#15cm

szt

100

9

Opatrunek hydrokoloidowy cienki do ran płytkich,
z małą ilością wysięku składający się z trzech
hydrokoloidów-Ŝelatyny, pektyny i
karboksymetylocelulozy 10cm#10cm

szt

80

10

Opatrunek hydrokoloidowy cienki do ran płytkich,
z małą ilością wysięku składający się z trzech
hydrokoloidów-Ŝelatyny, pektyny i
karboksymetylocelulozy 5cm#10cm#10szt

szt

80

11

Opatrunek hydrowłóknisty produkowany
technologią hydrofiber z dodatkiem jonów srebra
o wysokich właściwościach absorbcyjnych i
szerokim spektrum działania
antydrobnoustrojowego do ran zakaŜonych
do5cm#5cm

szt

20

Cena
jedn.
Netto
PLN

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN
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Producent

12

Opatrunek hydrokoloidowy składający się z trzech
hydrokoloidów - Ŝelatyny, pektyny i
karboksymetylocelulozy zapewniający szybkie
pochłanianie wysięku 20cm # 20cm

szt

50

13

Opatrunek hydrokoloidowy cienki do ran płytkich,
z małą ilością wysięku składający się z trzech
hydrokoloidów-Ŝelatyny, pektyny i
karboksymetylocelulozy 15cm#15cm

szt

50

14

sterylny przeźroczysty hydrokoloidowy Ŝel do
leczenia ran suchych z martwicą suchą - tuba 15 g

szt

30

15

Opatrunek hydrowłóknisty produkowany
technologią hydrofiber o wysokich
właściwościach absorbcyjnych do ran z du?ym
wysiękiem 15cm#15cm#5szt

szt

10

16

opatrunek regulujący poziom wilgotności w ranie,
złoŜony z wartwy hydrofiber oraz chłonnej pianki
i zewnętrznej warstwy wodoodpornej z
silikonowym przylepnym obramowaniem,
piankowy, przylepny, piankowy, przylepny
21cm#21cm#5szt

szt

80

17

Opatrunek hydrowłóknisty produkowany
technologią hydrofiber z dodatkiem jonów srebra
o wysokich właściwościach absorbcyjnych i
szerokim spektrum działania
antydrobnoustrojowego do ran zakaŜonych
do20cm#30cm

szt

50

18

Opatrunek hydrokoloidowy składający się z trzech
hydrokoloidów - Ŝelatyny, pektyny i
karboksymetylocelulozy zapewniający szybkie
pochłanianie wysięku 15cm # 15cm

szt

100

19

Opatrunek hydrowłóknisty produkowany
technologią hydrofiber złoŜony z dwu warstw
chłonnych z dodatkiem jonów srebra, zbudowany
z nietkanych włókien karboksymetylocelulozy
sodowej, Do ran z duŜą ilością wysięku, posiada
poprzeczne przeszycia wzmacniające opatrunek,
moŜna go docinać we wszystkich kierunkach 10 x
10 cm

szt

20

20

Opatrunek regulujący poziom wilgoci w ranie,
składający się z wodoodpornej zew. błony
poliuretanowej oraz wielowarstwowej części
chłonnej składającej się z chłonnej pianki
poliuretanowej oraz warstwy kontaktowej
wykonanej w tech.hydrofiber-wersja przylepna z
silikonową warstwa klejącą, wodoodporny 12,5 x
12,5 cm

szt

80

21

Opatrunek hydrowłóknisty produkowany
technologią hydrofiber z dodatkiem jonów srebra
o wysokich właściwościach absorbcyjnych i
szerokim spektrum działania
antydrobnoustrojowego do ran zakaŜonych z duŜą
ilością wysięku 2 x 45

szt

15

22

Opatrunek regulujący poziom wilgoci w ranie,
składający się z wodoodpornej zew. błony
poliuretanowej oraz wielowarstwowej części
chłonnej składającej się z chłonnej pianki
poliuretanowej oraz warstwy kontaktowej
wykonanej w tech.hydrofiber-wersja przylepna z
silikonową warstwa klejącą,wodoodporny 17,5 x
17,5 cm x 10 szt.

szt

40

48

23

24

25

26

Sterylny opatrunek przeznaczony do ran
pooperacyjnych, zawierający w części centralnej
materiał chłonny wykonany w Technologii
Hydrofiber, płytka chłonna składa się
karboksymetylocelulozy sodowej stabilizowanej
poprzez przeszycie włókami nylonu i elastanu,
która utrzymywana jest na miejscu dzięki 2
warstwom hydrokolidu( który zapewnia ochronę
skóry jest przylepna i przyjazna dla skóry oraz
pozwala na bezbolesne usuwanie opatrunku) i
zewnętrznej warstwie błony poliuretanowej, jest
wodoodporny, stanowi barierę dla bakterii i
wirusów, zapewnia właściwe przyleganie podczas
ruchu ciała 9 x 25 x 10 szt.
Sterylny opatrunek przeznaczony do ran
pooperacyjnych, zawierający w części centralnej
materiał chłonny wykonany w Technologii
Hydrofiber, płytka chłonna składa się
karboksymetylocelulozy sodowej stabilizowanej
poprzez przeszycie włókami nylonu i elastanu,
która utrzymywana jest na miejscu dzięki 2
warstwom hydrokolidu( który zapewnia ochronę
skóry jest przylepna i przyjazna dla skóry oraz
pozwala na bezbolesne usuwanie opatrunku) i
zewnętrznej warstwie błony poliuretanowej, jest
wodoodporny, stanowi barierę dla bakterii i
wirusów, zapewnia właściwe przyleganie podczas
ruchu ciała 9 x 10 x 10 szt.
– system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca,
z kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego,
posiadający port do napełniania balonika
retencyjnego, posiadający port do irygacji. W
zestawie 3 worki 1000ml do zbiórki stolca,
skalowane co 25ml. System przebadany klinicznie
pod kątem bezpieczeństwa stosowania systemu do
29 dni. Biologicznie czysty, czas utrzymania do
29 dni. System zawiera pasek koralikowy do
podwieszania kompatybilny z ramiami łóŜek
szpitalnych i z miejscem na opis
Worki wymienne kompatybilne z zestawem do
kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml,
skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100
ml, nieprzezroczyste, z okienkiem podglądu, z
zastawką zabezpieczającą przed wylaniem
zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym
nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym
balonowaniu worka, biologicznie czyste w
opakowaniu po 10 szt.

szt

10

szt

10

op

10

op

10

Ogólna wartość pakietu :

__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Pakiet nr 8. CPV 33600000-6
Lp.

Nazwa asortymentu

J.m.

Ilość

1

Preparat do postepowania dietetycznego dla
wczesników i niemowląt o bardzo małej urodzeniowej
masie ciała, od urodzenia z białkiem OPTIPRO H.A.
,zawartość białka nie wyŜsza niŜ 2,9/100ml,dodatek
MCT,DHA/ARA 80kcal/100ml.Płyn 70 ml

szt

320

2

Mleko początkowe gotowe do spoŜycia dla niemowląt
od urodzenia z białkiem OPTIPRO, zawartość białka
nie wyŜsza niŜ 1,2g/100ml i stosunkiem serwatki do
kazeiny 70/30 oraz DHA/ARA 67kcal/100ml.Płyn 90
ml

szt

1 400

3

Dieta kompletna pod względem odŜywczym,
normokaloryczna i normobiałkowa,100%
serwatka,70% MCT,niska osmolarność [200 mOsm/l
] do podawania doustnego lub przez zgłębnik,Nie
zawiera glutenu, niska zawartość glukozy
[<0,05g/100ml ],nie zawiera puryn - butelka 500 ml
typu
SmartFlex[16%białko,33%tłuszcze,51%węglowodany
]

szt

30

4

Dietetyczny środek spec. przeznaczenia med. do
immunoŜywienia zawierający 22% MCT, kwasy
tłuszczowe omega-3,argininę 1,3g/100ml i nukleotydy
0,13g/100ml.Nie zawiera glutenu, niska zawartość
glukozy [<0,05g/100ml ] nie zawiera puryn. Do
podawania doustnego lub przez zgłębnik - butelka
500 ml typu SmartFlex
[22%białko,25%tłuszcze,53%węglowodany
]Osmolarność 298mOsm/l.

szt

30

Cena
jedn.
Netto
PLN

Wartość
netto PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

Ogólna wartość pakietu :
__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Producent

Pakiet nr 9. CPV 33600000-6
Cena
jedn.
Netto
PLN

Lp.

Nazwa asortymentu

J.m.

Ilość

1

Kolagenowa gąbka hemostatyczna uszczelniająca
miejsce krwawienia w postaci suchej powłoki na
powierzchni 2,7-3 cm # 2,5-2,7 cm

szt

5

2

Kolagenowa gąbka hemostatyczna uszczelniająca
miejsce krwawienia w postaci suchej powłoki na
powierzchni 9-9,5 cm #4,5-4,8 cm

szt

5

3

Kolagenowa gąbka hemostatyczna uszczelniająca
miejsce krwawienia w postaci suchej powłoki na
powierzchni4,5-4,8 cm #4,5-4,8 cm

szt

4

4

Kolagenowa gąbka hemostatyczna uszczelniająca
miejsce krwawienia w formie zwiniętego rulonu
dł. 4,8 cm, fi 0,8cm,do zabiegów
laparoskopowych

szt

10

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

Ogólna wartość pakietu :

__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Producent

Pakiet nr 10. CPV 33600000-6
Lp.

Nazwa asortymentu

J.m.

Cena
jedn.
Netto
PLN

Ilość

Chlorowodorek petydyny 50 mg / ml 1ml # 10
amp.

op.

10

2

Remifentanyl 2 mg x 5 fiol

op.

20

3

Siarczan morfiny 30 mg # 20 tbl. o przedłuŜonym
działaniu

op.

3

4

Siarczan morfiny 100 mg # 20 tbl. o
przedłuŜonym działaniu

op.

1

5
6
7
8
9

Siarczan morfiny 20 mg # 60 tbl. powl.
Siarczan morfiny 0,1 % spinal 2 ml # 10 amp.
Fentanyl 0,05 mg / ml - 2 ml # 50 amp.
Siarczan morfiny 10 mg/ 1ml x 10 amp.
Siarczan morfiny 20 mg/ 1ml x 10 amp.

op.
op.
op.
op.
op.

2
20
80
350
400

10

Fentanyl - system transdermalny uwalniający 25
mcg/ h x 5 plastrów

op.

5

11

Fentanyl - system transdermalny uwalniający 50
mcg/ h x 5 plastrów

op.

5

12

Nalokson z oksykodonem 5mg/2,5mg x 30 tbl. o
przedłuŜonym uwalnianiu

op.

5

13

Nalokson z oksykodonem 10mg/5mg x 30 tbl. o
przedłuŜonym uwalnianiu

op.

5

14

Nalokson z oksykodonem 20mg/10mg x 30 tbl. o
przedłuŜonym uwalnianiu

op.

5

15

Buprenorfina plaster do terapii przezskórnej
uwalniające 35ug/h w czasie 72 h x 5 szt

op.

4

16

Buprenorfina plaster do terapii przezskórnej
uwalniające 52,5ug/h w czasie 72 h x 5 szt

op.

4

17

Buprenorfina plaster do terapii przezskórnej
uwalniające 70ug/h w czasie 72 h x 5 szt

op.

4

18

Chlorwodorek oksykodonu 10 mg x 60 tbl.o
przedłuzonym uwalnianiu o charakterze
dwufazowym / 0,6h-40% , 6,9h-60% /

op.

5

19

Chlorwodorek oksykodonu 20 mg x 60 tbl. o
przedłuzonym uwalnianiu o charakterze
dwufazowym / 0,6h-40% , 6,9h-60% /

op.

5

20

Chlorwodorek oksykodonu 10 mg/ml 1 ml x 10
amp.

op.

5

21

Chlorwodorek oksykodonu 5 mg x 60 tbl. o
przedłuzonym uwalnianiu o charakterze
dwufazowym / 0,6h-40% , 6,9h-60% /

op.

5

1

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

Ogólna wartość pakietu :

__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Producent

Pakiet nr 11. CPV 33600000-6
Lp.

Nazwa asortymentu

J.m.

Cena
jedn.
Netto
PLN

Ilość

1

Tianeptyna 12,5 mg # 90 tbl. powl.

op.

10

2

Gliklazyd 60 mg # 60 tbl. Podzielnych o
zmodyfikowanym uwalnianiu

op.

60

3

Trymetazydyna 35 mg # 90 tbl o
zmodifikowanym uwalnianiu

op.

25

4
5

Perydopryl 5 mg # 30 tbl.
Perydopryl 10 mg # 30 tbl.

op.
op.

80
15

6

Indapamid 1,5 mg # 90 tbl. powl. o przedłuŜonym
uwalnianiu

op.

50

7

Perydopryl z amlodypiną 10 mg + 10 mg x 90 tbl.

op.

2

8

Perydopryl z amlodypiną 10 mg + 5 mg x 90 tbl.

op.

2

9

Perydopryl z amlodypiną 5 mg + 10 mg x 90 tbl.

op.

2

10

Perydopryl z amlodypiną 5 mg + 5 mg x 90 tbl.

op.

5

11

Perydopryl z indapamidem 2,5 mg + 0,625 mg x
30 tbl

op.

6

12

Perydopryl z indapamidem forte 5 mg + 1,25 mg x
30 tbl

op.

6

13

Perydopryl z indapamidem bi forte 10 mg + 2,5
mg x 30 tbl

op.

6

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

Ogólna wartość pakietu :

__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Producent

Pakiet nr 12. CPV 33600000-6
Lp.

Nazwa asortymentu

J.m.

1

Zestaw dwóch roztworów i emulsji tłuszczowej
łączącej w sobie olej rybny, sojowy, olej z oliwek
i olej z MCT - trzykomorowy ze sterylnymi
portami, 1970 ml , 16 g azotu

op.

40

2

Zestaw do podawania diet dojelitowych metodą
grawitacyjną uniwersalny do opakowań miękkich
typu Easy Bag lub do butelek o długości 180cm, z
wymiwnną końcówką, komorą kroplową,
zamykanym kranikiem do podawania leków,
łącznikiem typu EN-lock.

op.

600

3

Dieta oligopeptydowa normokaloryczna-1
kcal/ml-bezresztkowa, stosowana w zaburzeniach
wchłaniania 500 ml opakowanie EasyBag

op.

10

4

Dieta bogatobiałkowa wysokokaloryczna-1,5
kcal/ml-,bezresztkowa 500 ml opakowanie
EasyBag

op.

30

5

Dieta normokaloryczna-1 kcal/ml ,bogatoresztkowa, stosowana w cukrzycy 500 ml
opakowanie EasyBag

op.

150

6

Aminokwasy N-hepa 8% 500ml , zawart.azotu
12,9g/l, dla pacjentów z niewydolnością wątroby.

op.

250

7

Emulsja tłuszczowa 10% do odŜywiania
pozajelitowego 500ml,LCT ,2000 kcal

op.

30

8

Zestaw dwu roztworow i emulsji do sporządzania
emulsji do infuzji 1200kcal/1540ml,
trzykomorowy, ze sterylnymi portami, zawartość
azotu 8,1g

op.

850

9

Koncentrat fosforanów (zaw. fosforany sodu i
potasu)20 mlx10 fiolek

op.

15

10

Emulsja tłuszczowa 20% do odzywiania
pozajelitowego 500 ml,LCT

op.

10

11

Koncentrat pierwiastków śladowych do
sporządzania roztworu uzupełniającego
odŜywianie pozajelitowe 10ml # 20 szt

op.

40

12

Koncentrat witamin rozp.w tłuszczach do sporz.
emulsji do inf. 10 ml # 10amp

op.

45

13

14

Kompletna dieta do Ŝywienia dojelitowego,
przeznaczona dla pacjentów chorych na
cukrzycę,o niskiej zawartości
węglowodanów/skrobia i fruktoza/ max.do 10g /
100 ml,o duŜej zawartości błonnika, niskosodowa
do 75 mg / 100 ml, zawierajaca białka mleka,
omega 3 kwasy tłuszczowe,normokaloryczna 1
kcal / ml,w worku o objętości 1000 ml
Kompletna dieta do Ŝywienia dojelitowego,
standardowa , zawierająca białko kazeinowe. i
sojowe, tłuszcze LCT i omega 3 kwasy
tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal / ml
,niskosodowa do 75 mg / 100 ml, bezresztkowa o
osmolarności do 220 mosm / l, o smaku
neutralnym, w butelce 500 ml

Ilość

szt

550

szt

400

Cena
jedn.
Netto
PLN

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

54

Producent

15

Kompletna dieta do Ŝywienia dojelitowego,
wysokokaloryczna 1,2 kcal / ml,bogatobiałkowa,
zawierająca białko kazeinowe i serwatkowe,
omega 3 kwasy tłuszczowe co najmniej 0,05g /
100 ml,bogatoresztkowa 2 g / 100 ml, o
osmolarności do 350 mosm / l, w worku 1000 ml

16

0,9% Izotoniczny roztwór chlorku sodowego 10
ml # 50 amp. polietylen.

op.

1 100

17

Chlorek potasowy 15% fiolki 20 ml # 20

op.

350

18

Zestaw dwóch roztworów i emulsji tłuszczowej
łączącej w sobie olej rybny, sojowy,olej z oliwek i
olej z MCT - trzykomorowy ze sterylnymi
portami, 986 ml , 8 g azotu

op.

128

19
20

20% roztwór dwupeptydu glutaminy 100 ml
Piperacylina z tazobaktamem 2,25 g x 10 fiol.

op.
op.

800
40

21

Ciprofloksacyna 100 mg / 50 ml roztwór do
infuzji

op.

3000

22
23
24
25

Flumazenil 0,1mg/ml , 5ml x 5 amp.
Piperacylina z tazobaktamem 4,5 g x 10 fiol.
Amika Pump Set Easy Bag
Chlorek sodu 0,9% jałowy do irygacji 3000 ml

op.
op.
szt
szt

35
900
400
700

26

Ciprofloksacyna 400 mg / 200 ml roztwór do
infuzji

szt

3000

27

Zestaw dwóch roztworów i emulsji tłuszczowej
łączącej w sobie olej rybny,sojowy,olej z oliwek i
olej z MCT /trzykomorowy,ze sterylnymi
portami,493 ml, 4 g azotu

op

350

28

Zestaw dwóch roztworów i emulsji tłuszczowej
łączącej w sobie olej rybny,sojowy,olej z oliwek i
olej z MCT /trzykomorowy,ze sterylnymi
portami,1477 ml,12 g azotu

op

12

29
30

Klindamycyna 600 mg/ 4 ml x 5 amp
Ciprofliksacyna 200mg/100ml

op.
op.

250
8 000

31

Cefepim 1000mg x 10 szt.

op.

20

32

Meropenem 500mg x 10 fiol

op

10

33

Meropenem 1000mg x 10 fiol

op

20

34

Rocuronium 10 mg/ ml - 10ml x 10 amp.

op

70

35
36
37
38

Paracetamol 10mg/ml - 100 ml x 10 flakonów
Paracetamol 5mg/ml - 50 ml x 10 flakonów
Propofol 1% 10mg/ml 20ml x 5 amp
Propofol 2% 20mg/ml 50ml x 10 fiol.

op.
op.
op
op

1 500
10
750
40

39

Flukonazol 200mg/100ml roztwór do infuzji x 10
szt.

op

160

40
41

Ondansetron 2mg/ml x 5 amp.
Soluvit N x 10 fiol

op.
op.

130
100

42

Worek 3-komorowy do Ŝywienia pozajelitowego.
Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną,
glukozę, emusję tłuszczową zawierającą olej
sojowy, trójglicerydy średniołańcuchowe, olej z
oliwek i olej rybny bogaty w omega 3
kw.tłuszczowe. Nie zawiera kwasu
glutaminowego i elektrolitów - 986 ml

op.

20

szt

1200

55

43

Worek 3-komorowy do Ŝywienia pozajelitowego.
Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną,
glukozę, emusję tłuszczową zawierającą olej
sojowy, trójglicerydy średniołańcuchowe, olej z
oliwek i olej rybny bogaty w omega 3 kw.
tłuszczowe. Nie zawiera kwasu glutaminowego i
elektrolitów - 1477 ml

op

20

44

Kompletna dieta hiperkaloryczna / 1,3kcal/ml /
,bogatoresztkowa stosowana w niewydolności
wątroby - 500ml.Opakowanie Easy Bag

szt

30

Ogólna wartość pakietu :
Zamawiający wymaga na okres trwania umowy przetargowej uŜyczenia bezpłatnie przynajmniej 10 szt. pomp do dojelitowej podaŜy płynów
zaoferowanych w danym pakiecie.

__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Pakiet nr 13. CPV 33141100-1
Lp.

Nazwa asortymentu

J.m.

Ilość

1
2
3
4
5

Pieluchomajtki 2-5 kg
Pieluchomajtki 3-6 kg
Pieluchomajtki 5-9 kg
Pieluchomajtki 8-18 kg
Pieluchomajtki 12-25 kg

szt
szt
szt
szt
szt

168
152
96
162
126

6

Materiał zabiegowy z gazy bawełnianej do
odsączania krwi i wydalin 2 m # 2 cm

szt

250

7

Materiał zabiegowy z gazy bawełnianej do
odsączania krwi i wydalin 2 m # 5 cm

szt

300

8

Materiał zabiegowy z gazy bawełnianej do
odsączania krwi i wydalin 2 m # 10 cm

szt

500

9

Groszki / tupfery / niejałowe z nitką rtg 9,5 x 9,5
mmm

szt

6 000

10

Tupfery gazowe niejałowe z nitką rtg / kula / 30 x
30 mm

szt

30 000

11

Kompresy jałowe 10 cm x 10 cm x 5 szt.

op

20 000

12

Podkłady ginekologiczne w rozmiarze 34x9 cm
wykonane z delikatnej włókninowej warstwy
zewnętrznej, warstwa wewnętrzna to bibuła oraz
celulozowy wkład chłonny. Folia pomiędzy bibułą
a wkładem chłonnym chroniąca przed
przemakaniem. Opakowanie x 10 szt.

op

400

Cena
jedn.
Netto
PLN

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

Ogólna wartość pakietu :

__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Pakiet nr 14. CPV 33141000-0
Lp.

Nazwa asortymentu

J.m.

Ilość

1

Pieluchomajtki wykonane z laminatu
umoŜliwiającego paroprzepuszczalność na całej
powierzchni, podwójny wkład chłonny z
superabsorbentem. W celu zabezpieczenia przed
wyciekami wyposaŜone w podwójne elastyczne
przylepcorzepy, elastyczne ściągacze w talii z
przodu i tyłu oraz elastyczne ściągacze
obejmujące uda. Na wewnętrznej stronie na
wkładzie chłonnym dodatkowa warstwa włókniny
rozprowadzająca wilgoć po całej powierzchni
chłonnej. Rozmiar L / large /-obw. pasa 100cm do
150cm-chłonność wg. ISO min.2600ml

szt

105000

2

Pieluchomajtki wykonane z laminatu
umoŜliwiającego paroprzepuszczalność na całej
powierzchni, podwójny wkład chłonny z
superabsorbentem. Wcelu zabezpieczenia przed
wyciekami wyposaŜone w podwójne elastyczne
przylepcorzepy, elastyczne ściągacze w talii z
przodu i tyłu oraz elastyczne ściągacze
obejmujące uda. Na wewnętrznej stronie na
wkładzie chłonnym dodatkowa warstwa włókniny
rozprowadzająca wilgoć po całej powierzchni
chłonnej. Rozmiar M / medium /-obw. pasa 75cm
do 110cm-chłonność wg. ISO min.2300ml

szt

600

3

Pieluchomajtki wykonane z laminatu
umoŜliwiającego paroprzepuszczalność na całej
powierzchni, podwójny wkład chłonny z
superabsorbentem. Wcelu zabezpieczenia przed
wyciekami wyposaŜone w podwójne elastyczne
przylepcorzepy, elastyczne ściągacze w talii z
przodu i tyłu oraz elastyczne ściągacze
obejmujące uda. Na wewnętrznej stronie na
wkładzie chłonnym dodatkowa warstwa włókniny
rozprowadzająca wilgoć po całej powierzchni
chłonnej. Rozmiar XL /extra large /-obw. pasa
130cm do 170cm-chłonność wg.ISO11940-1
min.2600ml

szt

12 000

Cena
jedn.
Netto
PLN

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

Ogólna wartość pakietu :

__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)

58

Producent /
KOD

Pakiet nr 15. CPV 33600000-6
Lp.

Nazwa asortymentu

J.m.

Ilość

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Amoksycylina 500 mg # 16 kaps.
Penicylina krystaliczna 5000000 j.m.
Amoksycylina 500 mg/5ml zawiesina 60 ml
Azytromycyna 500 mg # 3 tbl.
Klonazepam 0,5 mg #30 tbl
Doksycyklina 100 mg/ 5ml # 10 amp
Estazolam 2 mg # 20 tbl
Lorazepam 2,5 mg # 25 draŜ.
Lorazepam 1 mg # 25 draŜ.
Oksytetracykliny aerozol 55 ml
Siarczan neomycyny 6,8mg/ml aerozol 55 ml
Diazepam 5 mg # 20 tbl
Oksazepam 10 mg # 20 tbl
Roksytromycyna 150mg # 10 tbl
Roksytromycyna 100 mg # 10 tbl
Cefamandol 1000 mg fiol.z suchą subst.
Klonazepam 2 mg x 30 tbl

op.
fiol
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.

40
10
4
10
10
15
500
30
10
40
40
200
20
4
2
100
30

18

Amoksycylina z kwasem klawulanowym
1000mg# 14 tbl.powl.

op.

300

19

Amoksycylina z kwasem klawulanowym 625mg#
21 tbl.powl.

op.

100

20

Amoksycylina z kwasem klawulanowym
0,4+0,057g/5ml a 140 ml zawiesiny

op.

10

21
22
23
24
25

Sultamycylina 1500mg fiol.z suchą subst.
Ampicylina 500 mg
Ampicylina 1000 mg
Amoksycylina 1000 mg # 16 kaps.
Klonazepam 1mg / 1ml x 10 amp

fiol
fiol
fiol
op.
op.

500
1 000
1 300
50
15

Cena
jedn.
Netto
PLN

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

Ogólna wartość pakietu :

__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)

59

Producent

Pakiet nr 16. CPV 33600000-6
Lp.

Nazwa asortymentu

J.m.

Ilość

1

Amoksycylina z kwasem klawulanowym 1200 mg

fiol

20 000

2

Amoksycylina z kwasem klawulanowym 600 mg

fiol

1 000

Cena
jedn.
Netto
PLN

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

Ogólna wartość pakietu :
__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Producent

Pakiet nr 17. CPV 33600000-6
Lp.

Nazwa asortymentu

J.m.

Cena
jedn.
Netto
PLN

Ilość

1

Enoksaparyna sodowa 20 mg/0,2 ml#10
ampułkostrzykawek

op.

80

2

Enoksaparyna sodowa 40 mg/0,4 ml#10
ampułkostrzykawek

op.

500

3

Enoksaparyna sodowa 60 mg/0,6 ml#10
ampułkostrzykawek

op.

100

4

Enoksyparyna sodowa 80 mg/ 0,8 ml# 10
ampułkostrzykawek

op.

80

5

Enoksyparyna sodowa 100 mg/ 1 ml# 10
ampułkostrzykawek

op.

15

6

Bromowodorek dekstramorfanu 7,5mg/50mg
dekspantenolu w 5 ml -100 ml syrop

op.

10

7
8
9

Adenozyna 3mg/ml 2 ml # 6 fiolek
Chlorowodorek sotalolu 40 mg # 60 tbl
Chlorowodorek sotalolu 80 mg # 30 tbl

op.
op.
op.

5
15
25

10

Chlorowodorek amiodaronu 50mg/ml 3 ml# 6
amp.

op.

450

11

Kwas traneksamowy 500 mg / 5 ml 5 ml # 5 amp.

op.

500

12
13
14

Kwas traneksamowy 500 mg # 20 tbl.
Monoazotan izosorbidu 40 mg # 30 tbl.powl.
Chlorowodorek drotaweryny 40 mg # 20 tbl.

op.
op.
op.

25
4
600

15

Chlorowodorek drotaweryny 40 mg / 2 ml # 5
amp.

op.

900

16
17
18
19
20
21

Klopidogrel 75 mg # 84 tbl.powl.
Klopidogrel 300 mg # 30 tbl.powl.
Acetylocysteina 200 mg / 5 g # 20 sasz.
Lewofloksacyna 5mg/ml 100 ml
Teikoplanina 400 mg fiolka + rozpuszczlnik
Teikoplanina 200 mg fiolka + rozpuszczlnik

op.
op.
op.
szt
fiol
fiol

40
15
90
200
200
300

22

Kwas walproinowy 400 mg x 4 fiol.z subst.suchą
+ rozp.

op.

3

23

Walpoinian sodu z kwasem walproinowym
/333mg+145 mg co odpowiada łącznie 500mg
walproinianu sodu / x 30 tbl o przedłuŜonym
uwalnianiu

op.

180

24

Kwas walproinowy 300 mg x 30 tbl.o
przedłuŜonym uwalnianiu

op.

80

25
26
27
28

Sewelamer 800 mg x 180 tbl
Klorazepan dipotasu 5 mg # 30 tbl
Klorazepan dipotasu 10 mg # 30 tbl
Klorazepan dipotasu 20 mg / 2ml x 5 amp

op.
op.
op.
op.

100
20
20
10

29

Sulfonian polistyrenu proszek 300g /1,2 g jonów
wapnia

op.

30

30
31

Chlorowodorek oksybuteniny 5 mg x 30 tbl
Dinoprost F5 5mg/1ml x 5 amp

op.
op.

2
1

32

Roksytromycyna 50mg x 10 tbl.do sporządzania
zawiesiny

op.

10

33
34
35

Chlorprotiksen 15mg x 50 tbl
Chlorprotiksen 50mg x 50 tbl
Pantoprazol 20mg x 28 tbl

op.
op.
op.

6
5
30

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN
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Producent

36
37
38
39

Pantoprazol 40mg x 28 tbl
Atrowastatyna20mg x 30 tbl
Walsartan 80 mg x 28 tbl
Glimepride 2mg x 30 tbl

op.
op.
op.
op.

30
50
30
10

40

Glimepride 3mg x 30 tbl

op.

10

41

Tiapride 100mg x 20 tbl

op.

40

Ogólna wartość pakietu :
__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Pakiet nr 18. CPV 33600000-6
Lp.
1
2
3

Nazwa asortymentu
Nepresol 25 mg a 10 amp# 2ml
Metylergometryna 0,2 mg/1ml a 6 amp 1ml
Methylene Blue 0,1 g a 10 amp # 10 ml

J.m.
op.
op.
op.

Ilość

Cena
jedn.
Netto
PLN

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

10
50
4

Ogólna wartość pakietu :

__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Producent

Pakiet nr 19. CPV 33141110-4
Lp.

1

2

3

4

5

Nazwa asortymentu
Sterylny bezalkoholowy trójpolimerowy preparat
z silikonem do ochrony skóry zdrowej i
uszkodzonej, dodatek plastycyzera zapewnia
niepękającą barierę na skórze. działanie ochronne
przez 72 godziny, skuteczność ochrony skóry
przed uszkodzeniem przez mocz/kał potwierdzona
klinicznie na grupie minimum 900 pacjentów
(wykonawca musi posiadać wykaz publikacji
badań klinicznych).poj.28 ml aerozol
Skoncentrowany trójpolimerowy krem z
silikonem do ochrony skóry przed działaniem
płynów oraz nietrzymaniem moczu/kału,
zapewnia nawilŜanie suchej i spierzchniętej
skóry, bez zawartości tlenku cynku i alkoholu,
działanie przez 24 godziny (aplikacja co 3-4
epizod nietrzymania moczu/kału), skuteczność
ochrony skóry potwierdzona klinicznie na grupie
minimum 200 pacjentów (wykonawca musi
posiadać wykaz publikacji badań
klinicznych).poj.28 g
Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny
opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u
dzieci, wzmocnienie włókniną w części
obejmującej kaniulę, ramka ułatwiająca aplikację,
proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone
brzegi, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar
5x5,7 cm, odporny na działanie środków
dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej
akrylowy równomiernie naniesiony na całej
powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy
IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia
opakowanie typu folia-folia z polietylenu o
wysokiej gęstości, zapewniające sterylną
powierzchnię dla odłoŜenia opatrunku po otwarciu
opakowania. Przedmiot zamówienia musi
posiadać potwierdzenie bariery folii dla wirusów
=>27nm przez niezaleŜne laboratorium na
podstawie badań statystycznie znamiennej ilości
próbek (min 32).Opakowanie 100 szt
Skoncentrowany trójpolimerowy krem z
silikonem do ochrony skóry przed działaniem
płynów oraz nietrzymaniem moczu/kału,
zapewnia nawilŜanie suchej i spierzchniętej
skóry, bez zawartości tlenku cynku i alkoholu,
działanie przez 24 godziny (aplikacja co 3-4
epizod nietrzymania moczu/kału), skuteczność
ochrony skóry potwierdzona klinicznie na grupie
minimum 200 pacjentów (Wykonawca musi
posiadać wykaz publikacji badań
klinicznych).poj.92 g
Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z
mikroporowatej włókniny poliestrowej bez
zawartości wiskozy i celulozy, z makroperforacją
na całej powierzchni, umoŜliwiającą dzielenie bez
noŜyczek wzdłuŜ i w poprzek, z klejem
akrylowym równomiernie naniesionym na całej
powierzchni,
bez zawartości tlenku cynku,
kauczuku i lateksu, wodoodporny, o wysokiej
przylepności
w
momencie
aplikacji
i
długoczasowej

J.m.

Ilość

szt.

24

szt

24

op.

10

szt

48

szt

300

Cena
jedn.
Netto
PLN

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

64

Producent

6

7

8

9

10

11

Bakteriobójczy przylepny opatrunek z PU do
cewników
centralnych
z
hydroŜelem
zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny o
natychmiastowym
działaniu
po
aplikacji.
Przezroczysty, z wycięciem, ze wzmocnionym
włókniną od spodu obrzeŜem, 8,5 x 11,5 cm, 2
szerokie min. 2,5-3,5 cm aplikatory, z ramką,
metką i 2 paskami mocującymi, klej akrylowy
naniesiony ze wzorem siateczki dla wysokiej
przepuszczalności pary wodnej, wyrób medyczny
klasy III, opakowanie typu folia-folia. Przedmiot
zamówienia musi posiadać potwierdzenie bariery
folii dla wirusów =>27nm przez niezaleŜne
laboratorium na podstawie badań statystycznie
znamiennej ilości probek (min 32). Potwierdzona
klinicznie
RBK
redukcja
zakaŜeń
odcewnikowych. Opakowanie 25 szt.
Przezroczysty opatrunek z PU z wycięciem do
kaniul obwodowych ze wzmocnionym włókniną
od spodu obrzeŜem z 3-stron,obrzeŜe z drobnymi
poprzecznymi nacięciami, 7 x 8 cm,2 szerokie
mi.2 cm aplikatory z ramką,laminowaną metką i 2
laminowanymi paskami mocującymi z mocnej
rozciągliwej włókniny, szybka aplikacja w dwu
krokach, klej akrylowy naniesiony w siateczkę w
sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność
dla pary wodnej, odporny na działanie środków
dezynf. zawierających alkohol. Wyrób medyczny
klasy II a, opakowanie typu folia folia. Przedmiot
zamówienia musi posiadać potwierdzenie bariery
dla wirusów =>27nm przez niezaleŜne lab. na
podstawie badań statystycznie zmiennej ilości
próbek / min 32 / Opakowanie 100 szt
Jednorazowe mokre ręczniki do mycia i
pielęgnacji pacjenta unieruchomionego. Zawiera
środki powierzchniowo czynne oraz substancle
nawilŜającą / gliceryna / i barierową / dimeticon
/.Opakowanie zbiorcze 12 zestawów po 8 sztuk o
wymiaraxch 20 x 30 cm. Produkt bezzapachowy.
Przylepiec silikonowy repozycjonowany z łatwo
odklejalnym równomiernie naniesionym na całej
powierzchni klejem silikonowym na podłoŜu
poliestrowej
mikroporowatej
włókniny
z
makroperforacją umoŜliwiającą podział wzdłuŜ i
poprzek bez uŜycia noŜyczek. odłoŜe w kolorze
niebieskim dla łatwej indent. wybitnie delikatnego
przylepca - 2,5 cm x 1,3 m x 100
Przezroczysty opatrunek z PU do kaniul
obwodowych, 6 x 7 cm z wycięciem, z ramką i
metka do oznaczenia, odporny na działanie
środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol,
wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu
folia-folia. Przedmiot zamówienia musi posiadać
potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm
przez niezaleŜne laboratorium na podstawie badań
statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32).
Opakowanie 100 szt.
Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z
mikroporowatej włókniny,
z wodoodpornym
równomiernie naniesionym na całej powierzchni
klejem akrylowym, bez lateksu, kauczuku i tlenku
cynku, wybitnie delikatny dla skóry

op.

20

op.

10

op.

60

op.

1

op.

10

szt

12

65

12

Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z
rozciągliwej włókniny poliestrowej, perforowanej
co 5 cm, łatwy do dzielenia poprzecznego bez
uŜycia noŜyczek, trudno-brudzący, wybitnie
delikatny dla skóry pacjenta, niepozostawiający
resztek kleju na skórze, wysoka i długotrwała
przylepność, klej akrylowy: bez zawartości tlenku
cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny,
równomiernie naniesiony na całej powierzchni,
nie klejący się do rękawiczek, bez papieru
zabezpieczającego

szt

24

Ogólna wartość pakietu :
__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Pakiet nr 20. CPV 33141110-4
Lp.

Nazwa asortymentu

J.m.

Ilość

1

Pianka do oczyszczania skóry / u osób nie
trzymających moczu, stolca / z dodatkiem
kreatyny pochłaniającej przykre zapachy a 400 ml

op

350

2

Gaza opatrunkowa bawełniana , 17 nitkowa 90
cm, klasa II a reguła 7

mb

50 000

3

Kompresy gazowe niejałowe z podwijanymi
brzegami 13 nitkowe ,8 warstwowe 5#5cm # 100
szt., klasa II a , reguła 7

op

10 000

4

Kompresy gazowe niejałowe z podwijanymi
brzegami 13 nitkowe ,8 warstwowe 7,5#7,5cm #
100 szt., klasa II a , reguła 7

op

2 000

5

Kompresy gazowe niejałowe z podwijanymi
brzegami 13 nitkowe ,8 warstwowe 10#10cm #
100 szt., klasa II a , reguła 7

op

2 200

6

Chusta trójkątna

szt

20

7

Elastyczny rękaw opatrunkowy o zawartości
bawełny min.50% , na dłoń, stopę, op 25 m

op

20

8

Elastyczny rękaw opatrunkowy o zawartości
bawełny min.50% , na palec, op 25 m

op

12

9

Elastyczny rękaw opatrunkowy o zawartości
bawełny min.50% , na nogę, op 25 m

op

40

10

Elastyczny rękaw opatrunkowy o zawartości
bawełny min.50% , na głowę, op 25 m

op

35

11

Elastyczny rękaw opatrunkowy o zawartości
bawełny min.50% , na tułów, op 25 m

op

22

12

Włókninowy przylepiec chirurgiczny 20 cm # 10
m

szt

50

13

Włókninowy przylepiec chirurgiczny 10 cm # 10
m

szt

130

14

Serwety operacyjne z gazy 20 nitkowej 4
warstwowej z taśmą RTG i
tasiemką,45cm#45cm,klasa II a,reg.7, + 10%,poddana wstępnemu praniu

szt

6 500

15

Serwety operacyjne z gazy 20 nitkowej 4
warstwowej z taśmą RTG i
tasiemką,70cm#45cm,klasa II a,reg.7, + - 10%,
poddana wstępnemu praniu

szt

11 000

16

Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa /
70%na 30% / 500 g

op

70

17

Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa /
70%na 30% / 200 g

op

120

18
19

Lignina rolki 150 g
Lignina arkusze 40 # 60 cm {+/- 5%}

op
kg

200
600

20

Opaska dziana podtrzymująca 4 m# 5 cm,
pakowana pojedynczo

szt

250

21

Opaska dziana podtrzymująca 4 m# 10 cm,
pakowana pojedynczo

szt

12 900

22

Opaska dziana podtrzymująca 4 m# 15 cm,
pakowana pojedynczo

szt

7 000

Cena
jedn.
Netto
PLN

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

67

Producent

23

Opaska elastyczna tk. z zapinką wewnątrz
indywidualnego opakowania, pakowana
pojedynczo 5 m# 10 cm

szt

1 728

24

Opaska elastyczna tk. z zapinką wewnątrz
indywidualnego opakowania, pakowana
pojedynczo 5 m# 12 cm

szt

2 352

25

Opaska elastyczna tk. z zapinką wewnątrz
indywidualnego opakowania, pakowana
pojedynczo 5 m# 15 cm

szt

2 904

26

Opaska gipsowa szybkowiąŜąca / do 5min / 3 m#
10 cm, pakowana a 2 szt., nośnik obustronny
pokryty gipsem, zawartość gipsu naturalnego
min.92%

op

804

27

Opaska gipsowa szybkowiąŜąca / do 5min / 3 m#
14 cm, pakowana a 2 szt., nośnik obustronny
pokryty gipsem, zawartość gipsu naturalnego
min.92%

op

1 250

28

Podgipsowa opaska z waty syntetycznej / typu
Rolta-soft / 15cm# 3 m

szt

2 730

29

Jałowy, samoprzylepny opatrunek
hydrokoloidowy 20 # 20 cm

szt

9

30

Jałowy, przezroczysty opatrunek hydroŜelowy 10
# 10 cm

szt

10

31

Jałowy, przezroczysty opatrunek hydroŜelowy 20
# 20 cm

szt

9

32

Jałowy opatrunek z włókien alginianów wapnia 5
# 5 cm

szt

180

33

Jałowy opatrunek do aktywnego oczyszczania ran
wym. akt. płynem Ringera, zmiana opatrunku raz
na dobę, okrągły o średnicy 5,5 cm

szt

20

34

Jałowy przylepiec z opatrunkiem zabezpieczonym
mikrosiatką z zaokrąglonymi rogami, przecięcie
papieru zabezpieczającego wzdłuŜ krótszego boku
10#6cmx25szt

op

210

35

Jałowy przylepiec z opatrunkiem zabezpieczonym
mikrosiatką z zaokrąglonymi rogami, przecięcie
papieru zabezpieczającego wzdłuŜ krótszego boku
15#6cmx25sz

op

150

36

Jałowy kompres wysokochłonny 10 # 10 cm a 25
szt.

op

15

37

Przylepce włókninowe do łączenia ran 6 mm # 38
mm

szt

4 500

38

Przylepiec na włókninie,klej z syntetycznego
kauczuku naniesiny paskami, na szpulce,
pakowany pojedynczo, 9,2 m# 2,5 cm

szt

4 500

39

Przylepiec na tkaninie,klej z syntetycznego
kauczuku naniesiny paskami, na szpulce z
ząbkowanymi brzegami, pakowany pojedynczo,
9,1 m# 2,5 cm

szt

400

40

Przylepiec na włókninie, klej z syntetycznego
kauczuku naniesiny paskami, na szpulce,
pakowany pojedynczo, 9,2 m# 5 cm

szt

20

41

Plaster opatrunkowy na włókninie pakowany w
dozowniku 5 m# 8 cm

op

70

42

Plaster opatrunkowy na włókninie do mocowania
kaniul z nacięciem zaokrąglonym, rogami i
dodatkową poduszeczką wyścielającą, rozmiar
min.6 cm#7-8 cm a 50 szt.

op

900

68

43

Samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej z
wycięciem, dodatkowo wzmocniony włókniną,
rozmiar 7 cm#9 cm a 50 szt.

op

5

44

Antybakteryjny jałowy opatrunek z maścią
zawierającą srebro metaliczne 10#10cm

szt

400

45

Antybakteryjny jałowy opatrunek z maścią
zawierającą srebro metaliczne 10#20cm

szt

400

46

Jałowy samoprzylepny hydroaktywny opatrunek
piankowy 15 # 15 cm

szt

20

47

Jałowy samoprzylepny hydroaktywny opatrunek
piankowy 10 # 20 cm

szt

20

48

Jałowy opatrunek z siatki bawełnianej
impregnowanej maścią neutralną nie zawierający
składników czynnych i uczulających
20cm#20cm#10szt

op

25

49

Przezroczysty samoprzylepny opatrunek z folii
poliuretanowej 6 # 7 cm

szt

30

50

Przezroczysty samoprzylepny opatrunek z folii
poliuretanowej 10 # 15 cm

szt

20

51

Jałowy opatrunek z włókien alginianów wapnia w
postaci tamponady 10#10 cm

szt

50

52

Jałowy opatrunek z włókien alginianów wapnia w
postaci tamponady 2 g/30 cm

szt

3

53

Opatrunek z pianki poliuretanowej z hydroŜelem
naniesionym punktowo z krawędzią
samoprzylepną 12,5 cm x 12,5 cm

szt

15

54

Opatrunek z pianki poliuretanowej z hydroŜelem
naniesionym punktowo z krawędzią
samoprzylepną 15 cm x 15 cm

szt

10

55

Opatrunek z pianki poliuretanowej z hydroŜelem
naniesionym punktowo z krawędzią
samoprzylepną 20 cm x 20 cm

szt

10

56

Sterylny , amorficzny Ŝel do usuwania tkanki
martwiczej, z dozownikiem umoŜliwiającym
precyzyjne nanoszenie Ŝelu na trudno dostępne
fragmenty rany /np..Intrasite Ŝel /

szt

10

57

Krem ochronny zawierający cynk 200 ml

szt

15

58

Jałowy opatrunek do aktywnego oczyszczania ran
wym. akt. płynem Ringera, zmiana opatrunku raz
na dobę, rozm. 7,5 cm x 7,5 cm

szt

50

59

Jałowy opatrunek do aktywnego oczyszczania ran
wym. akt. płynem Ringera, zmiana opatrunku raz
na dobę, rozm. 10 cm x 10 cm

szt

20

Ogólna wartość pakietu :
__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Pakiet nr 21. CPV 33600000-6
Lp.

Nazwa asortymentu

J.m.

Ilość

1

Nicergolina 4 mg- 5 amp+5amp.rozpuszczalnika 4ml

op.

6

2
3
4
5
6

Nicergolina 10 mg # 30 tbl.
Alfa-escyna 20 mg * 30 tbl.
Chlorek etylu aerozol 70g
Allopurinol 100mg * 50 tbl.
Octanowinian glinu 1 g # 6 tbl.rozpuszcalnych

op.
op.
op.
op.
op.

40
50
35
220
160

7

Chlorowodorek ambroksolu 0,015g/2ml # 10 amp.

op.

20

8

Chlorowodorek ambroksolu 15mg/5ml syrop 120ml

op.

20

9

Chlorowodorek ambroksolu 15mg/2ml płyn do
inh.100 ml

op.

120

10

Accu-Chek active Glucose x 50 pasków testowych

op.

120

11

Węglan wapnia 1000 mg /400mg jonów wapnia/ x
100 kaps.twardych

op.

60

12

Benzenosulfonian atrakurium 25mg/2,5ml # 5 amp.

op.

6

13

Benzenosulfonian atrakurium 50mg/5ml # 5 amp.

op.

6

14

Roztwór czteroboranu sodowego- płyn na śluzówkę
jamy ustnej 200mg/g - 10 g

op.

800

15

Tiklopidyna 250mg*60tbl

op.

2

16

Kompozycja dwóch Ŝywych szczepów bakterii
Bifidobacterium breve PB04 i Lactobacillus
rhamn0sis KLS3A x 14 kaps.po 239 mg

op.

15

17
18

Woda destylowana do receptury 1000 ml
Sulfatiazol srebrowy 20mg maść 40 g

op.
op.

40
450

19

Bromek ipratropium 0,25 mg/ml płyn do inhalacji z
nebulizatora 20 ml

op.

250

20

Bromek ipratropium aerozol wziewny 200dawek,
0,02 mg/dawkę

op.

20

21

Alantoina z dekspantenolem 20mg/50mg/g - 30 g

op.

400

22

Sproszkowany sok z liści aloesu z wyciągiem suchym
z kory kruszyny 35mg/42mg # 20 tbl.draŜ.

op.

50

23

Miwakurium 2mg/10 ml x 5 amp

op.

4

24

Budezonid 0,25mg/ml 2 ml x 20 zawiesina do
nebulizacji / rejestracja w krupie /

op.

100

25
26
27

Kwetiapina 25 mg x 30 tbl
Kanrenoinian potasu 200 mg/10 ml # 10 amp.
Sugammadeks sodowy 200 mg/2 ml # 10 fiol

op.
op.
op.

450
10
6

28

Węglan dihydroksyglinowo-sodowy 1,02g/15 ml
250ml

op.

5

29
30

Biperyden 2 mg # 50 tbl.
Antytoksyna jadu Ŝmiji 500 j.a. 5 ml

op.
amp.

10
1

31

Azotan srebrowy substancja do receptury 100 g

op.

1

Cena
jedn.
Netto
PLN

Wartość
netto PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

70

Producent

32

Glukonian Ŝelaza / II / 200mg-23,2 mg jonów Ŝelaza
# 50 draŜ.

33

Gamma Anty HBs 200j.m./2 ml / Uman Big
180j.m.w 1 ml /

op.

70

amp.

8

34

Bisakodyl czopki # 5 czopków 10 mg

op.

500

35

Sulfametoksazol z trimetoprimem 800mg/160mg # 10
tbl

op.

200

36
37

Amlodypina 5 mg x 30
Alprazolam 0,25mg # 30 tbl.

op.
op.

120
15

38

Solcoseryl Ŝel 4,15mg/g tuba 20g/ lub równowaŜny/

op.

10

39

Metoprolol 1mg/ml 5 ml # 5 amp

op.

60

40

Bromowodorek fenoterolu z bromkiem iprotropium
0,5mg+0,25mg/ml ,20 ml do nebulizacji

op.

1 000

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
57

Fenylobutazon 250mg # 5 czopków
Kwas borny 30mg/g 500ml
Lewotyroksyna z liotyroniną 75mg x 100 tbl
Bromokryptyna 2,5mg # 30 tbl
Budezonid 50 mcg / dozę , 200 dóz do nosa
Hioscyna 20mg/ml 1ml # 10 amp
Hioscyna 10mg # 6 czopków
Kaptopryl 12,5 mg # 30 tbl
lewotyroksyna z liotyroniną 100mg x 100 tbl
Węgiel medyczny 0,3g#20 kaps.
Flukonazol 50mg/10ml syrop 150ml
Winpocetyna 10 mg/ 2ml # 10 amp
Winpocetyna 5 mg # 100 tbl
Paroksetyna 20 mg # 30 tbl
Klotrymazol 100 mg # 6 tbl dopochwowych

op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.

40
80
5
10
4
500
200
50
5
30
10
100
80
2
10

58

Chlorowodorek benzydaminy 500mg # 10 saszetek
do przygotowania roztworu do irygacji

op.

5

59

Balsam Szostakowskiego 100 ml

op.

2

60

Immunoglobulina ludzka normalna do stosowania
doŜylnego / IVIg / 1 g 20 ml-białko ludzkie 50mg/ml
w tym immunoglobuliny G co najmniej 96%

op.

6

61
62
63
64
65
66

Paracetamol 500 mg x 1000 tbl
Klotrymazol 10 mg/ g krem 20 g
Kolchicyna 0,5 mg # 20 draŜ
Mizoprostol 0,2 mg #30 tbl
Czopki glicerynowe 2g*10 szt.
Gluconolaktobionian wapniowy syrop 150 ml

op.
op.
op.
op.
op.
op.

26
300
3
5
250
4

67

Glucobionian wapnia 0,1375g/ml 10 ml# 50 amp

op.

65

68

Chlorek suksametonium 200 mg # 10 fiol.s.subst.

op.

10

69
70
71

Iomeprol 300mg jodu/ml 20 ml
Citalopram 20 mg x 30 tabl.powl.
Rutyna z witaminą C x 90 tbl

op.
op.
op.

20
100
10

72

Flutikazon 125mg/dawkę aerozol wziewny 120
dawek

op.

4

73

Mesalazyna 500mg # 100 tbl dojelitowych

op.

5

74

Hydrokortyzon 100 mg/2ml # 5 amp+ 5 amp rozp.

op.

1 250

75

Hydrokortyzon 25 mg/2ml # 5 amp+ 5 amp rozp.

op.

40

76

Erytromycyna 0,5% ,5mg/g maść do oczu 3,5g

op.

15

71

77

Octanowinian glinu gel tuba 75 g / 10 mg w 1 g /

op.

60

78

Diosmina z flawonoidami 450/50mg # 60 kaps.

op.

5

79
80
81
82
83
84

Karbetocyna 0,1 mg/1 ml x 5 amp
Medroksyprogesteron 150mg/ml fiol. 3,3 ml
Chloramfenikol 2% 20mg/g maść 5 g
Fenoterol 0,5 mg / 10 ml x 15 amp.
Diazepam 2 mg # 20 tbl
Xylometazolin 0,1% 10 ml

op.
fiol
op.
op.
op.
op.

7
10
60
4
100
10

85

Fosforan kodeiny z sulfagwajakolem15/300mg#10tbl

op.

300

86
87
88
89
90
81

Diklofenak sodowy 50mg # 10 czopków
Diklofenak sodowy 100mg # 10 czopków
Amisulpryd 100 mg x 30 tbl
Amisulpryd 200 mg x 30 tbl
Amisulpryd 400 x 30 tbl
Cefuroksym 250mg/5ml 100 ml zawiesina

op.
op.
op.
op.
op.
op.

5
10
4
2
2
5

92

Chlorowodorek prometazyny 10 mg # 20 draŜ.

op.

15

93

Chlorowodorek prometazyny 25 mg # 20 draŜ.

op.

30

94
95
96
97

Ioheksol 300 mg /20 ml
Digoksyna 01 mg # 30 tbl
Deksametazon 4mg/ml 10 amp# 1ml
Deksametazon 4mg/ml 10 amp# 2ml

szt
op.
op.
op.

486
40
200
120

98

Dipropionian betametazonu 6,43mg i betametazonu
sodu fosforan 2,63mg 5 amp # 1ml

op.

20

99
100
101
102

Metylodopa 250 mg # 50 tbl
Midazolam 15 mg # 100 tbl powl.
Midazolam 7,5 mg # 10 tbl powl.
Doksepin 25 mg # 30 tbl

op.
op.
op.
op.

20
6
60
20

103

Dipropionian betametazonu 0,5mg,klotrymazol
10mg,siarczan gentamycyny 1mg/1g- krem 15 g

op.

5

104
105
106
107
108

Urapidil 5mg/ml , 5ml # 5 amp
Monoazotan izosorbidu 75mg # 30 tbl retard
Monoazotan izosorbidu 50mg # 30 tbl retard
Prednizon 20 mg # 20 tbl
Prednizon 10 mg # 20 tbl

op.
op.
op.
op.
op.

40
5
25
80
60

amp.

200

109 Sól disodowa fosforanu betametazonu amp 4 mg/1ml
110 Sultamycylina 375mg # 12 kaps.

op.

5

111

3,2 mg estradiolu na 16 cm2 system transdermalny
uwalniający ok..50ug estradiolu/24 h x 6 szt.

op.

4

112
113
114
115
116
117
118

Lewotyroksyna sodowa 25 mcg # 50 tbk
Lewotyroksyna sodowa 50 mcg # 100 tbk
Lewotyroksyna sodowa 100 mcg # 100 tbl
Dymetykon 50 mg # 100 kaps.miękkich
Dymetykon 980 mg/g krople doustne 5 g
Osłonka Baby 7ml krople
Octan medroksyprogesteronu 10 mg x 30 tbl

op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.

120
50
40
70
10
150
10

119

Chlorowodorek chlorpromazyny 40mg/g krople
doustne 10 g

op.

4

op.

20

120 Ibuprofen 200mg/5 ml 50 ml

72

80 mg Fe/II/ w postaci siarczanu,0,35 kwasu
121 foliowego,30mg kwasu askorbinowego,80mg
mukoproteazy x 30 tbl.

op.

150

122 Chlorowodorek bromheksyny 4mg/5ml syrop 120ml

op.

6

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Chlorowodorek bromheksyny 8mg # 40 tbl
Formaldehyd 4 % 1000 ml
Tietylperazyna 6,5 mg # 6 czopków
Tietylperazyna 6,5 mg # 50 tbl
Pimafucort maść 15 g
Ferrum /III/ syrop 50 mg/ 5 ml ,100ml
Kwas foliowy 15 mg # 30 tbl
Kwas foliowy 5 mg # 30 tbl
Tormentalum maść 30g bez boraksu
Tormentiol maść 20 g

op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.

50
250
50
4
10
4
70
40
200
50

133 Gastrolit # 15 saszetek 4,15g / lub równowaŜny /

op.

100

134 Siarczan gentamycyny 40mg/ml 2 ml # 10 amp.

op.

140

135 Donepezil 10 mg x 28 tbl
136 Glukoza sobst.do receptury 1000g

op.
op.

50
10

amp.

2

138 Hemorectal # 10 czopków
139 Hydroksykarbamid 500mg # 100 tbl

op.
op.

25
1

140 Chlorowodorek hydroksyzyny 8mg/5ml syrop 250g

op.

60

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Sulodeksyd 300 LSU/1ml 2ml # 10 amp.
Heparyna sodowa 300 j.m. krem 20 g
Octan hydrokortyzonu 1% 10mg/g krem 15 g
Granudacyn ,roztwór do płukania ran 500 ml
Hydrokortyzon 20 mg # 20 tbl
Chlortalidon 50 mg # 20 tbl
Ibuprofen zawiesina 20 mg/ ml 100 ml
Etomidat 2mg/ml 10 amp # 10ml
Teofylina 300 mg # 50 tbl retard
Ibuprofen 200 mg # 60 tbl

op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.

20
80
50
20
5
10
80
6
70
70

151

Tiotropium 2,5ug+Olodaterol 2,5ug/Spiolto
Respimat/ 30 dawek leczniczych

op.

100

152
153
154
155

Neonatus LCR x 30 kaps.
Jodyna 100 ml
Chlorek potasowy 1,5g/10ml syrop 150 ml
Chlorek potasowy 750 mg # 30 tbl

op.
op.
op.
op.

5
20
3
1 500

156

Chlorek potasowy saszetki 5 g # 20 ,granulat
musujący

op.

2

op.
op.

80
3

op.

50

160 Lidokaina aerozol 10% 38g

op.

15

Chlorowodorek lidokainy 2% Ŝel znieczulający z
161
kaniulą U 30 g

op.

230

162

Chlorowodorek lidokainy 2% Ŝel znieczulający z
kaniulą A 30 g

op.

250

163

Smoczki dla wcześniaka do stosowania z preparatami
gotowymi do spoŜycia

szt

384

137

Heptanian prasteronu 200mg z walerianem estradiolu
4 mg ampułkostrzykawki 1 ml

157 Amlodypina 10 mg x 30
158 Loratadyna 10 mg # 60 tbl
159

Gaziki nasączone alkoholem / 2-propanol 70% /do
dezynf.skóry # 100 szt

73

164

Smoczki dla niemowląt od 1 m.Ŝycia do stosowania z
preparatami gotowymi do spoŜycia

szt

3 120

165

śelazo w postaci kompleksu wodorotlenku Ŝelaza z
dekstranem 50mg/ml 50 amp # 2ml

op.

40

166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

Olanzepina 15mg x 28 tbl
Fenobarbital 15 mg # 10 czopków
Fenobarbital 15 mg # 10 tbl
Fenobarbital 100 mg # 10 tbl
Fluoksetyna 10 mg # 28 tbl
Fluoksetyna 20 mg # 28 tbl
Karbamazepina 400 mg # 50 tbl retard
Linomag maść 30g
Progesteron 50 mg # 30 tbl podjęzykowych
Kwas mefenamowy 250 mg # 30 tbl
Tiamazol 5 mg # 50 tbl
Chlorowodorek mianseryny 10 mg # 30 tbl
Chlorowodorek mianseryny 30 mg # 20 tbl
Medazepam 10 mg # 20 kaps.

op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.

10
10
5
10
10
10
30
400
50
8
50
100
80
2

180

Mirtazapina 30 mg # 30 tbl ulegających rozp.w
ustach

op.

2

181 Azotan srebra 5 mg/1 pipetkę # 50 szt.krople do oczu

op.

6

182
183
184
185
186

Chlorowodorek tolperyzonu 150mg # 30 tbl
Dabigatran 150 mg # 180 tbl
Naproksen 250 mg # 50 tbl
Ondansetron 4mg x 10 tbl
Olanzapina 5mg x 28 tbl

op.
op.
op.
op.
op.

45
10
20
20
10

187 Lewodopa z beserazydem 50/12,5mg#100tbl rozp.

op.

20

188
189
190
191
192
193

Karbamazepina 600 mg # 50 tbl retard
Inozyna pranobeks 500 mg # 50 tbl
Tamsulozyna 0,4mg # 30 kaps.
Nitrazepam 5 mg # 20 tbl
Emolium emusja trójaktywna do ciała 200ml
Siarczan neomycyny 0,5% maść do oczu 3 g

op.
op.
op.
op.
op.
op.

10
12
15
250
10
180

194 Metamizol,pitofenon i fenpiweryna 5 ml # 10 amp

op.

80

195 Bromek wekuronium 4 mg # 10 amp.+ rozp.1ml

op.

30

196 Bromek pankuronium 4mg/2ml # 10 amp.

op.

30

197 Benzenosulfonian cisatrakurium 5mg/2,5ml # 5 amp.

op.

2

198 Nystatyna 100 000j.m # 20 tbl.dopochwowych

op.

30

199 Nifuroksazyd 100mg # 24 tbl
200 Bisakodyl 5 mg # 30 tbl.dojelitowych

op.
op.

30
5

201

Triazotan glicerolu 0,4mg/dawkę,200 dawek aerozol
do jamy ustnej

op.

10

202

Novoscabin 300mg /g płyn przeciwświerzbowy
120ml

op.

40

203
204
205
206
207

Desloratadyna 5 mg x 30 tbl
Wazelina biała 1000 g
Ibuprofen 60 mg # 10 czopków
Ibuprofen 125 mg # 10 czopków
Klozapina 25 mg x 50 tbl

op.
op.
op.
op.
op.

10
4
10
10
10

208

Paski testowe do badania poziomu glukozy One
Touch Select # 50 szt

op.

12

74

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

Ketoprofen 100mg/2ml x 10 amp.
Paracetamol 50 mg # 10 czopków
Paracetamol 125 mg # 10 czopków
Paracetamol 250 mg # 10 czopków
Paracetamol 500 mg # 10 czopków
Lizinopril 5 mg x 30 tbl
Lizinopril 10 mg x 30 tbl
Perazyna 25 mg # 20 tbl
Perazyna 100 mg # 30 tbl
Furagin 50mg # 30 tbl

op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.

1 650
10
30
40
70
5
20
10
10
800

op.

10

op.

40

221 Bisoprolol 10 mg # 30 tbl.

op.

50

222 Metylosiarczan neostygminy 0,5mg/ml # 6 amp.

op.

300

223 Filigrastim 480 ug/ 0,5ml ampułkostrzykawka
224 Chloral hydrat substancja do receptury

szt.
g

40
2

219 Lewodopa z beserazydem 200mg+50mg x 100tbl
220

Salbutamol aerozol wziewny 0,1mg/dawkę 200
dawek

225

Chlorowodorek efedryny 1% krople do nosa / 10 mg/
g / 10 g

op.

60

226

Budezonid zawiesina do inhalacji 0,5mg/ml # 20
poj.2 ml / rejestracja w krupie /

op.

250

227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244

Parafina płynna 100 g
Triazotan glicerolu 1mg/ml , 10ml # 10 amp.
Nutramigen 1 LGG 400 g
Aprostadyl 500 ug/1ml # 5 amp
Woda utleniona 3% 1000 ml
Lewomepromazyna 25 mg # 50 tbl
Chlorowodorek tiaminy 25mg # 50 tbl
Chlorowodorek tiaminy 3 mg # 50 tbl
Chlorowodorek pyrydoksyny 50 mg # 50 tbl
Glukoza 20% a 10 ml # 50 amp
Glukoza 40% a 10 ml # 50 amp
Chlorowodorek promazyny 50mg # 60 draŜ.
Chlorowodorek promazyny 25 mg # 60 draŜ.
Chlorowodorek promazyny 100mg # 60 draŜ.
Siarczan protaminy 50mg/5ml amp.
Puder płynny z anestezyną 100 g
Warfaryna 3 mg # 100 tbl
Warfaryna 5 mg # 100 tbl

op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
szt
op.
op.
op.

600
110
40
1
40
5
20
6
20
5
12
70
40
50
4
10
6
6

245

Paracetamol roztwór doustny 100mg/ml 30ml butelka
z kroplomierzem

op.

15

246 Hydroksyzyna 50 mg/ml a 2ml # 5 amp

op.

120

Wlewka doodbytnicza-sodu dwuwodofosforan z sodu
247
wodorofosforanem 14/5g /100ml-150ml

op.

1 100

248
249
250
251
252
253
254

Rywastygmina 3mg # 56 tbl
Kwetiapina 100 mg # 60 tbl
Witamina C 100mg/40ml krople doustne
Akarboza 50 mg x 30 tbl.
Inozyna pranobex 50mg/ml syrop 120 ml
Akarboza 100 mg x 30 tbl.
Riwanol 0,1% 250 ml

op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.

10
70
5
10
12
10
15

255

Sewofluran 250 ml-bezpłatne udostępnienie
parowników

op.

60

256 Signopam 10 mg # 20 tbl

op.

1

Diosmektyt 3g # 30 saszetek z proszkiem do
257
sporządzania zaawiesiny

op.

50

75

258
259
260
261

Sulpiryd 50mg # 24 kaps.
Sulpiryd 100mg # 24 kaps.
Alprazolam 1 mg # 30 tbl.
Tyzanidyna 6 mg # 30 kaps.retard

op.
op.
op.
op.

15
5
5
12

262 Gąbka hemostatyczna wchłanialna 80#50#1mm

szt

120

263 Gąbka hemostatyczna wchłanialna 80#50#10mm

szt

200

264
265
266
267

op.
op.
op.
op.

12
3
20
80

268 Spirytus etylowy skaŜony 0,5%hibitanem 1000 ml

op.

90

269
270
271
272
273
274

Spirytusowy roztw.fioletu gencjany 1% 20 ml
Spirytusowy roztw.fioletu gencjany 2% 20 ml
Wodny roztw. fioletu gencjany 1% 20 ml
Wodny roztw. fioletu gencjany 2% 20 ml
Urokinaza 250000j.m.
Streptomycyna 1000mg fiol.z suchą subst.

op.
op.
op.
op.
szt
fiol

2
2
2
2
4
10

275

Sulfatiazol z azotanem nafazoliny 50/1mg/1ml krople
do nosa 20 ml

op.

40

276
277
278
279
280

Klonidyna 75 mcg # 50 tbl
Amantadyna 200mg/500ml # 10 flakonów
Amantadyna 100 mg # 100 tbl
Laktuloza 10g/15ml a 300ml
Glicerol 86% 1000 g

op.
op.
op.
op.
op.

2
2
5
250
2

281

Fortrans # 48 torebek 74g- proszek do sporządzania
roztworu

op.

20

op.
op.

130
2

op.

300

op.

5

op.

120

287 Kwas askorbinowy 500 mg/5ml x 5 amp
288 Oksytocyna 5j.m./1ml a 1 ml# 10 amp

op.
op.

40
300

289 Imipenem z cilastatyną 500mg/500mg x 10 fiol

op.

400

290
291
292
293
294
295

op.
op.
op.
op.
op.
op.

10
10
10
10
10
50

296 Chlorowodorek lidokainy 0,1 g/5ml x 10 amp 5ml

op.

100

297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

op.
op.
op.
op.
op.
op.
fiol
fiol
op.
op.

5
2
150
150
5
5
1 800
700
10
15

Sofnolime 4,5 kg granulat
Lewitiracetam 1000mg x 50 tbl
Spironolakton 100mg # 20 tbl
Spironolakton 25mg # 100 tbl

282 Ketoprofen 150 mg # 30 kapsułek
283 Glukagon 1mg fiol + rozp.
284

Nystatyna granulat do prz.zawiesiny doustnej 2,4 mln
j.m. a 24 ml

285 Nystatyna 500000j.m. # 16 draŜetek
286

Siarczan salbutamolu 1mg/1ml ,2,5 ml # 20
pojemników do nebulizacji

Gabapentyna 300 mg x 100 tbl
Gabapentyna 100 mg x 100 tbl
Pregabalina 75 mg x 28 kaps.twardych
Pregabalina 150 mg x 28 kaps.twardych
Losartan 50 mg x 30 tbl.
Witamina D krople 1500j.m. 10 ml

Lewofloksacyna 500mg x 10 tbl
Ornityna x 40 tbl
20% Albuminy 50 ml
20% Albuminy 100 ml
Bromek distygminy 5 mg x 20 tbl.
Kwas ursodeoksycholowy 250 mg x 100 kaps.
Wankomycyna 1000 mg
Wankomycyna 500 mg
Witamin A 5000j.m./ml x 10 ml
Witamina E 300mg/ml x 10ml

76

307 Azymycyna 200mg/5ml - 20 ml
308 Biperyden 5 mg/ml # 5 amp.

op.
op.

40
2

309 Acetylocysteina 600mg x 10 tbl.rozpuszczalnych

op.

10

310
311
312
313
314
315
316
317
318

Kwas tioktanowy 600mg/50ml
Ekstrakt kologenazy maść 20 g
Metyloprednizolon 40mg/1ml x 1 amp.
Accu-Chek Performa x 50 pasków testowych
Alfakalcidol 0,25mcg x 100 kaps
Cetyryzyna 10mg/ml krople doustne
Amitryptylina 10mg x 60 tbl
Amitryptylina 25mg x 60 tbl
Wenlafaksyna 75mg x 28 tbl SR

fiol
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.

50
10
100
750
15
10
5
8
15

319 Fondaparyna 2,5mg/0,5 ml x 10 ampułkostrzykawek

op.

10

320 Meloksykam 0,015g x 20

op.

20

321

Oksytetracyklina+polimyksynaB+hydrokortyzon/5mg
zawiesina do oczu i uszu

op.

20

322

Atoperal Ŝel do mycia przy skórze
atopowej,wraŜliwej i suchej 400ml

op.

10

323
324
325
326

Mupirocyna maść do nosa 3g
Mupirocyna maść 15g
Siarczan baru 200ml
Metylodigoksyna 0,1mg x 30 tbl

op.
op.
op.
op.

10
10
20
2

327

Koncentrat czynników protrombiny P/N 500-proszek
i rozp.do sporzadzania roztw.

op.

1

328 Jodowany powidon 10% płyn antyseptyczny 30 ml

op.

10

329 Bisoprolol 2,5 mg x 60 tbl

op.

150

Sulfametoksazol z trimetoprimem 400mg/80mg x 20
330
tbl

op.

20

331
332
333
334
335
336
337

Bisoprolol 5 mg x 30 tbl
Kwas borny 1000g 30mg/g
Kwas borny 200 g 30mg/g
Deksmedetomidyna 10ug x 25 amp
Instillagel znieczulajacy 5 ml x 25 szt
Instillagel znieczulajacy 10 ml x 25 szt
Maść z powidonem jodyny 20g

op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.

320
140
20
3
2
5
130

338

Budezonid proszek do inh. W kaps.200ug/dawkę x 60
kaps.

op.

10

op.
op.

40
4

op.

30

342 Klemastyna 2mg/2ml x 5 amp
343 Klemastyna 1mg/10ml syrop 100ml
344 Kolistyna 1mln j.m. x 20 fiol

op.
op.
op.

2
20
20

345 Budezonid aerozol do inh. Per os 0,2mg 200 dawek

op.

5

346
347
348
349

op.
op.
op.
op.

5
200
150
30

350 Trimebutyna gran.do p.zawiesiny 24mg/5ml 250ml

op.

12

351 Dicortineff zawiesina do oczu i uszu 10ml
352 Diltiazem 120 mg x 30 tbl.retard
353 Dobutamina 250mg fiolki

op.
op.
fiol

15
6
800

339 Kaptopryl 25 mg # 30 tbl
340 Cebion Multi krople 10 ml
341

Flutikazon 0,05%=0,05mg w dawce 120 dawek
donosowych

Octan fludrokortyzonu 0,1mg x 20 tbl
Etamsylat 12,5% 250mg/2ml x 50 amp
Etamsylat 250mg x 30 tbl
Delacet 100g

77

354
355
356
357

Donepezil 5mg x 28 tbl.
Dopamina 200mg/5 ml x 10 amp
Mebeweryna 200mg x 30 kaps.ret.
Lidocaina z prilokainą 25mg+25mg krem 5g

op.
op.
op.
op.

5
400
10
3

358 Lidocaina z prilokainą 25mg+25mg plaster x 2

op.

3

359
360
361
362
363
364
365

Prednizon 5mg x 100tbl.
Erytromycyna 300mg fiol
Esseliv x 50 kaps.
Etanol 70% 1000ml
Estradiol 0,002g x 28 tbl
Dimentinden 0,1% Ŝel 30g
Dimentinden krople doustne 1mg/ml 20ml

op.
fiol
op.
op.
op.
op.
op.

15
150
8
16
2
2
3

366

Flutikazon aerozol do nosa 0,05mg/dawkę 120
dawek

op.

10

367

Flutikazon 0,125mg/dawkę aerozol wziewny 120
dawek

op.

4

368

Amidtryzoinian megluminy z amidotryzoinianem
sodu 100ml x 10

op.

5

369 Glicyna 1,5% roztwór do irygacji 3000ml
370 Terlipresin 0,001g x 5 fiol z rozp.

op.
op.

8
2

371 Metronidazol+chlorquinaldol x 10 tbl dopochwowych

op.

20

372 Haloperidol 5mg/1ml x 10 amp
373 Haloperidol krople doustne 2mg/ml 10ml
374 Haloperidol 1mg x 40 tbl

op.
op.
op.

90
5
100

375 HandiHaler aparat do inhalacji do stos. z Tiotropium

op.

20

376
377
378
379

op.
op.
op.
op.

5
3
80
120

380 Racekadotryl 10mg x 16 szt. Gran.do sporz.zawiesiny

op.

30

381 Racekadotryl 30mg x 16 szt. Gran.do sporz.zawiesiny

op.

5

382
383
384
385
386
387
388
389
390

Hydroksyzyna 10mg x 30 tbl
Hydroksyzyna 25mg x 30 tbl
Infectoscab 5% krem 30g
Werapamil 40mg x 40 tbl
Kalium hypermanganicum 5g
Kandesartan 16mg x 28 tbl
Kandesartan 8mg x 28 tbl
Ketoprofen 50mg x 30 kaps.
Kiovig 1g/10ml

op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
fiol

350
950
5
15
3
10
10
180
10

391

Klarytromycyna 0,25g/5ml 100ml granulat do
sporz.zawiesiny

op.

35

392
393
394
395

Klindamycyna 300mg x 16 kaps
Klozapol 100mg x 50 tbl
Lacido Enter 250mg x 20szt
Lacidofil x 60 kaps

op.
op.
op.
op.

70
2
10
300

396

Chlorowodorek lidokainy 2% 20mg/ml 2ml x 10
amp

op.

350

397 Chlorowodorek lidokainy 2% 400mg/20ml x 5 fiol

op.

600

398 Linkomycyna 0,6g/2ml
399 Progesteron 50mg x 30 tbl.dopochwowych

fiol
op.

200
40

Hedrin 4% 100ml
Klometiazol 0,3g x 100 kaps.
Ornityna 5g/10ml x 10 amp
Tymonacyk 100mg x 100 tbl.
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400 Lewodopa z beserazydem 100mg+25mg x 100tbl

op.

20

401 Oksybutynina 5 mg x 60 tbl
402 Metylprednizolon 16mg x 30 tbl
403 Metylprednizolon 4mg x 30 tbl

op.
op.
op.

1
15
20

404

Etinyloestradiol z lewonorgestrelem 30ug/150ug x 63
tbl

op.

1

405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417

Moksifloksacyna 400mg x 10 tbl
Tolperyzon 50mg x 30 tbl
Neomycyna 250mg x 16 tbl per os
Nifuroksazyd 220mg/5ml 90ml zawiesina
Nitrendypina 10mg x 30 tbl
Nitrendypina 20mg x 30 tbl
Elprenon 25mg x 30 tbl.powl.
Elprenon 50mg x 30 tbl.powl.
Norfloksacyna 400mg x 20 tbl
Oilatum emulsja do kąpieli 500ml
Orsalit x 10 torebek 4,37g
Amoksycylina 250mg/5ml - 60ml
Fenoksymetylpenicylina 1000mg x 12 tbl

op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.

8
15
170
3
80
80
30
20
5
10
30
2
5

418

Fenoksymetylpenicylina 750mg 60ml zawiesina per
os

op.

5

419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454

Ototalgin krople do uszu 20% 10g
Deksametazon 1mg x 20 tbl
Pankreatyna 10 000j.m. x 50 tbl
Paracetamol 120mg/5ml zawiesina 150
Antazolina 50mg/ml 2ml x 10 amp
Debigatran 0,11g x 180 szt
Dinoproston 0,5mg/3g+ strzykawka
Acetazolamid 250mg x 30 tbl
Protifar 225g
Riluzol 50mg x 56 tbl
Risperidon 1mg x 20 tbl
Riwastygmina 1,5mg x 28 tbl
Propafenon 70mg/20ml x 5 amp
Salbutamol 0,5mg/1ml x 10amp
Selegilina 5mg x 50 tbl
Blf100 x 10 sasz.
Tiotropium 18ug x 90 szt
Sulfasalazyna 500mg x 50 tbl.powl.
Torasemid 200mg x 20 tbl
Finasteryd 5mg x 30 tbl.
Kloksacyklina 1000mg fiol.
Kloksacyklina 500mg x 16 tbl.
Szczepionka p/tęŜcowa 0,5ml
Filigrastim 300 ug/ 0,5ml ampułkostrzykawka
Teofylina 20mg/ml 10ml x 5 amp.
Lewomepromazyna 25 mg/1ml x 10 amp.
Tyzanidyna 4mg x 30 tbl.
Doksycyklina 100mg x 10 tbl.
Sulodeksyd 250LSU x 50 kaps.
Fytomenadion 10mg x 30 tbl.
Witamina B1 25mg/1ml x 10 amp.
Riwaroksaban 20mg x100 szt.
Riwaroksaban 15mg x100 szt.
Cefuroksym 125mg/5ml 50 ml zawiesina
Doksepina 10mg x 30 tbl
Alendronian sodu 70mg x 4 tbl.

op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
fiol
op.
amp
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.

2
20
30
90
50
4
6
1
80
2
30
2
5
80
10
10
10
5
10
5
100
5
300
10
350
50
1
20
3
30
50
32
10
3
15
20
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455 Trazodonum 75mg x 30 tbl o przedłuŜonym działaniu

op.

30

456
457
458
459
460
461

fiol
op.
op.
op.
op.
flak

200
60
5
20
20
5

462 Pamidronian dwusodowy 3mg/ml koncentrat 30 ml

op.

3

463 Azymycyna 100mg/5ml - 20 ml
464 Azymycyna 250mg x 6 tbl

op.
op.

5
5

Klarytromycyna 500mg/20ml
Torasemid 20mg/4ml x 5 amp
Tikagrelor 90mg x 56 tbl.powlekanych
Sanprobi IBS x 20 kaps
Enterol 250 x 10 kaps.
Alteplaza 50mg +50 ml rozpuszczalnik

465

Siarczan neomycyny,polimyksyna B,bacytracyna
5mg/0,833mg/10mg maść 14g

op.

10

466

Flutikazon z salmeterolem 125ug/25ug aerozol 120
dawek

op.

6

467
468
469
470
471

Bioprzyswajalne Ŝelazo 30mg x 30 sasz.
Bioprzyswajalne Ŝelazo 15mg x 30 sasz.
Desloratadyna 5mg x 30 tbl
Desloratadyna 0,5mg/ml 150 ml
Dicopeg Junior saszetki x 14 szt

op.
op.
op.
op.
op.

2
2
2
10
15

op.

10

470 Dimenhydrinat 50mg x 10 tbl

Ogólna wartość pakietu :

__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Pakiet nr 22. CPV 33141621-9
Lp.

Nazwa asortymentu

1

System do korekcji zaburzeń statyki narządu
rodnego i leczenia nietrzymania moczu zakładany
przez otwory zasłonowe. Taśma wykonana z
polipropylenu, monofilamentowa, zestaw
jednorazowego uŜytku, taśma w plastikowej
osłonce ochronnej zwiększającej jej jałowość,
narzędzia ze stali chirurgicznej przystosowane do
zakładania ''out -in'' jednorazowe. Taśma
zakończona złączami gwarantującymi trwałe
połączenie taśma-instrumenty.

J.m.

szt

Ilość

Cena
jedn.
Netto
PLN

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

12

Ogólna wartość pakietu :

__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Producent /
KOD

Pakiet nr 23. CPV 33141121-4
Lp.

1

Nazwa asortymentu

Poliester pleciony, syntetyczny, niewchłanialny,
igła 48mm,1/2 koła okrągła, wzmocniona,
podwójna Taper Poit, szew 40 cm w kolorze
białym, rozmiar nici 5mm

J.m.

op

Cena
jedn.
Netto
PLN

Ilość

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

6

Ogólna wartość pakietu :

__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)

82

KOD

Pakiet nr 24. CPV 33100000-1
Cena
jedn.
Netto
PLN

Lp.

Nazwa asortymentu

J.m.

Ilość

1

Jednorazowy zestaw do korekcji cystocele,
składający się z siatki, z polipropylenu
monofilamentowego, o kształcie anatomicznym o
wymiarach 50 x 65 mmz podwójnymi ramionami,
z kaŜdego boku do przeprowadzenia przez otwory
zasłonowe (double TOT) o wielkości oczek 0,7 x
0,7 mm, grubości 0,3 mm i gramaturze 28,4 g/m2
oraz z jednego jednorazowego narzędzia do
zakładania siatki metodą przezzasłonową techniką
„out-in”.

szt

10

2

Jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia
tylnej plastyki pochwy, składający się z siatki z
polipropylenu monofilamentowego o kształcie
anatomicznym i wymiarach 40 x 140 mm,
wielkości oczek 0,7 x 0,7 mm, grubości 0,3 mm i
gramaturze 28,4 g/m2 oraz z jednego
jednorazowego narzędzia do zakładania siatki
przez posladki

szt

3

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

Ogólna wartość pakietu :

__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Producent

Pakiet nr 25. CPV 33100000-1
Lp.

1

2

Nazwa asortymentu
System do korekcji zaburzeń statyki narządu
rodnego z jednego nacięcia składający się z
ultralekkiej monofilamentnej, niwchłanialnej
siatki polipropylenowej. Siatka o duŜych porach
3,4 mm x 4,2mm,gąstości 23g/m2 / w części
środkowej / i w części bocznej 58,1/m2.Siatka do
plastyki przedniej z 4 ramionami. Tylne ramiona
ze stoŜkowej siatki kanalikowej z
monofilamentnych włókien polipropylenowych
zakończone stalowymi kotwicami do mocowania
w więzadle krzyŜowo-kolcowym z moŜliwością
podciągania ramion w celu dostosowania ułoŜenia
implantu. Ramiona utrzymywane w miejscu przy
pomocy polipropylenowych pierścieni,
zakładanymi dedykowanymi do tego
jednorazowymi narzędziami, mocowane w
więzadle przy pomocy narzędzia dedykowanego
do sakrospinofiksacji/narzędzie w
zestawie/.Ramiona przednie wykonane j.w.
zakładane przezzasłonowo, zakończone
polipropylenowymi, ruchomymi kotwicami
mocującymi, zakładane jednorazowym
narzędziem./ narzędzie w zestawie/.Ramiona
przednie i tylne z moŜliwością regulacji
śródoperacyjnie, moŜliwość docinania implantu
zaleŜnie od potrzeb.
System do korekcji zaburzeń statyki narządu
rodnego z jednego nacięcia składający się z
ultralekkiej monofilamentnej, niwchłanialnej
siatki polipropylenowej. Siatka o duŜych porach
3,4 mm x 4,2mm,gąstości 23g/m2 / w części
środkowej / i w części bocznej 58,1/m2.Siatka do
plastyki tylnej z 2 ramionami. Ramiona ze
stoŜkowej siatki kanalikowej z monofilamentnych
włókien polipropylenowych ułatwiające
wprowadzenie i podwieszenie podczas zabiegu
korekcji, zakończone stalowymi kotwicami do
mocowania w więzadle krzyŜowo-kolcowym z
moŜliwością podciągania ramion w celu
dostosowania ułoŜenia implantu. Ramiona
utrzymywane w miejscu przy pomocy
polipropylenowych pierścieni, zakładanymi
dedykowanymi do tego jednorazowymi
narzędziami, mocowane w więzadle przy pomocy
narzędzia dedykowanego do
sakrospinofiksacji/narzędzie w
zestawie/..Ramiona z moŜliwością regulacji
śródoperacyjnie, moŜliwość docinania implantu
zaleŜnie od potrzeb.

J.m.

Cena
jedn.
Netto
PLN

Ilość

szt

8

szt

2

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

Ogólna wartość pakietu :

__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Producent

Pakiet nr 26. CPV 33141121-4
Lp.

Nazwa asortymentu

J.m.

Cena
jedn.
Netto
PLN

Ilość

1

Klipsy tytanowe rozmiar ML/ średnioduŜe/zamykane oczkowo 20 # 6 klipsów

op.

24

2

Klipsy tytanowe rozmiar L/ duŜe/ zamykane
oczkowo 20 # 6 klipsów

op.

1

3

Klipsy polimerowe o rozmiarze X/L/ ekstra
duŜy/,niewchłanialne, wykonane z obojętnego
polimeru, nietoksyczne, niewidoczne w RTGskuteczność zamknięcia naczynia w zakresie
wielkości 7mm do 16mm,klips zamykający
naczynie w zakresie 360 stopni na zatrzask,
zasobnik wyposaŜony w taśmę klejącą,
zawierający 4szt.klipsów

op.

24#4

4

Klipsy polimerowe o rozmiarze X/L/ ekstra
duŜy/,niewchłanialne, wykonane z obojętnego
polimeru, nietoksyczne, niewidoczne w RTGskuteczność zamknięcia naczynia w zakresie
wielkości 7mm do 16mm,klips zamykający
naczynie w zakresie 360 stopni na zatrzask,
zasobnik wyposaŜony w taśmę klejącą,
zawierający 2szt.klipsów

op.

100 x 2

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

Ogólna wartość pakietu :

__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Producent /
KOD

Pakiet nr 27. CPV 33141121-4
Lp.

1

Nazwa asortymentu

Szew syntetyczny monofilamentowy,
wchłanialny, 1/2 koła ,igła okrągła typu Taper
Point 31mm,dł.70 cm ,fioletowy

J.m.

szt

Ilość

Cena
jedn.
Netto
PLN

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

72

Ogólna wartość pakietu :

__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)

86

Producent /
KOD

Pakiet nr 28. CPV 24111500-0
Lp.
1

Nazwa asortymentu
Podtlenek azotu # 7 kg

J.m.
op.

Ilość

Cena
jedn.
Netto
PLN

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

35

Ogólna wartość pakietu :

__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)

87

Producent

Pakiet nr 29. CPV 33141121-4
Cena
jedn.
Netto
PLN

Lp.

Nazwa asortymentu

J.m.

1

Siatka lekka płaska do operacji przepuklin,
polipropylenowa, monofilament, gramatura 30g/m2
/+-0,01g/m2 /,grubość siatki 0,32mm /+-1%
/,grubość nitki 80ug /+-0,5ug /,porowatość 1390um
/ +-10um /,technologia quadriaxial, wytrzymałość
na rozciąganie>1,8 N/mm rozmiar 6 x 11 cm

szt

150

2

Siatka lekka płaska do operacji przepuklin,
polipropylenowa, monofilament, gramatura 30g/m2
/+-0,01g/m2 /,grubość siatki 0,32mm /+-1%
/,grubość nitki 80ug /+-0,5ug /,porowatość 1390um
/ +-10um /,technologia quadriaxial, wytrzymałość
na rozciąganie>1,8 N/mm rozmiar 15 x 15 cm

szt

10

szt

5

szt

3

szt

1

3

4

5

Siatka lekka płaska do operacji przepuklin,
polipropylenowa, monofilament, gramatura 30g/m2
/+-0,01g/m2 /,grubość siatki 0,32mm /+-1%
/,grubość nitki 80ug /+-0,5ug /,porowatość 1390um
/ +-10um /,technologia quadriaxial, wytrzymałość
na rozciąganie>1,8 N/mm rozmiar 30 x 30 cm
Siatka dwustronna do stosowania
wewnątrzotrzewnowo polipropylenowa,
monofilament, pokryty politetrafluoroetylenem,
miękka, niewchłanialna 2 warstwowa. Gramatura
średnia 108g/m2 / +-0,01g/m2 / grubość siatki
0,55mm / +-1% /,porowatość polipropylenu
max.1230um / +-10um /,w celu łatwego
odróŜnienia strona siatki pokryta ePTFE oznaczona
markerem w postaci krzyzyka, moŜliwość
docinania kształtu bez utraty właściwości siatki.
Rozmiar 20 x 25cm.Kształt owalny
Siatka dwustronna do stosowania
wewnątrzotrzewnowo polipropylenowa,
monofilament, pokryty politetrafluoroetylenem,
miękka, niewchłanialna 2 warstwowa. Gramatura
średnia 108g/m2 / +-0,01g/m2 / grubość siatki
0,55mm / +-1% /,porowatość polipropylenu
max.1230um / +-10um /,w celu łatwego
odróŜnienia strona siatki pokryta ePTFE oznaczona
markerem w postaci krzyŜyka, moŜliwość
docinania kształtu bez utraty właściwości siatki.
Rozmiar 25 x 35cm.Kształt owalny

Ilość

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

Ogólna wartość pakietu :

__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)

88

Producent /
KOD

Pakiet nr 30. CPV 33141121-4
Lp.

1

2

3

4

5
6
7

Nazwa asortymentu
Nici niewchłanialne plecione syntetycze,
politereftalatowe 1/2 koła, igła 37 mm okrągła,
długość 75 cm, 1
Nici niewchłanialne plecione syntetycze,
politereftalatowe 5/8 koła , igła 27 mm okrągła
wzmocniona odczepialna ,długość 45 cm, 0
Nici niewchłanialne plecione syntetycze,
politereftalatowe 1/2 koła, igła 37 mm
wzmocniona okrągła, długość 75 cm, 2
Nici niewchłanialne plecione syntetycze,
politereftalatowe 1/2 koła, igła 27 mm okrągła,
długość 75 cm, 0
Nici niewchłanialne plecione syntetycze,
politereftalatowe 1/2 koła, igła 25 mm okrągła,
długość 75 cm, 2/0
Nici niewchłanialne plecione syntetycze,
politereftalatowe 1/2 koła, igła 30 mm okrągła,
długość 75 cm, 2/0
Nici niewchłanialne plecione syntetycze,
politereftalatowe 1/2 koła, igła 30 mm okrągła,
długość 75 cm, 3/0

J.m.

Ilość

szt

36

szt

36

szt

36

szt

36

szt

72

szt

36

szt

36

Cena
jedn.
Netto
PLN

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

Ogólna wartość pakietu :

__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Producent /
KOD

Pakiet nr 31. CPV 33141121-4
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa asortymentu
Nici niewchłanialne, syntetyczne,
monofilamentowe, z igłą tnącą 3/8 obwodu , 4/0
,długość 45 cm, igła 19 mm
Nici niewchłanialne, syntetyczne,
monofilamentowe z igłą tnącą 3/8 obwodu , 3/0
,długość 90 cm, igła 24 mm
Nici niewchłanialne, syntetyczne,
monofilamentowe z igłą tnącą 3/8 obwodu , 2/0
,długość 75 cm, igła 24 mm
Nici niewchłanialne, syntetyczne,
monofilamentowe z igłą tnącą 3/8 obwodu , 0
,długość 75 cm, igła 30 mm
Nici niewchłanialne, syntetyczne,
monofilamentowe z igłą tnącą 1/2 obwodu , 1
,długość 75 cm, igła 37 mm
Monofilament niewchłanialny poliamid z igłą
tnącą 77 mm,3/8 koła, długość 2x 45cm,2
Nici niewchłanialne, syntetyczne,
monofilamentowe z igłą tnącą 3/8 obwodu , 3/0
,długość 45 cm, igła 24 mm
Nici niewchłanialne, syntetyczne,
monofilamentowe z igłą tnącą 3/8 obwodu , 5/0
,długość 45 cm, igła 19 mm

J.m.

Ilość

szt

1 380

szt

2 700

szt

2 040

szt

36

szt

72

szt

96

szt

1 260

szt

120

Cena
jedn.
Netto
PLN

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

Ogólna wartość pakietu :

__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Producent /
KOD

Pakiet nr 32. CPV 33141121-4
Lp.

Nazwa asortymentu

J.m.

Ilość

1

Monofilament, wchłanialny do 90-110 dni, igła
okrągła 1/2 obwodu,26 mm,3/0,długość 75 cm

szt

36

2

Monofilament, wchłanialny do 90-110 dni, igła
okrągła 1/2 obwodu,26 mm,2/0,długość 75 cm

szt

36

3

Monofilament, wchłanialny do 90-110 dni, igła
okrągła 1/2 obwodu,30 mm,2/0,długość 75 cm

szt

36

4

Monofilament, wchłanialny do 90-110 dni, igła
okrągła 1/2 obwodu,30 mm,0,długość 75 cm

szt

36

5

Monofilament wchłanialny w 56 dni,1/2 obwodu,
igła okrągła 26 mm, długość 75 cm,4/0,czas
podtrzymywania tkankowego 50-60% po 5
dniach,20-30% po 10 dniach

szt

72

6

Monofilament niewchłanialny, igła okrągła 5/0,
2#13 mm,3/8 koła, długość 75 cm

szt

144

7

Monofilament niewchłanialny, igła okrągła 6/0,
13 mm,3/8 koła, długość 75 cm

szt

72

8

Monofilament niewchłanialny, igła okrągła 4/0, 17
mm,3/8 koła, długość 75 cm

szt

72

9

Monofilament niewchłanialny, igła okrągła 3/0,
26 mm,1/2 koła, długość 75 cm

szt

72

10

Monofilament niewchłanialny, igła okrągła 2/0,
26 mm,1/2 koła, długość 75 cm

szt

72

11

Monofilament niewchłanialny, igła okrągła 0, 26
mm,1/2 koła, długość 75 cm

szt

72

12

Monofilament niewchłanialny, igła okrągła 6/0,
13 mm,1/2 koła, długość 45 cm

szt

72

Cena
jedn.
Netto
PLN

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

Ogólna wartość pakietu :
Pozycja 1 do 4 podtrzymywanie węzła 75% po 2 tyg. i 40% po 3 tyg. Poz.od 6 do 12 polipropylen i polietylen glikol.

__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Producent /
KOD

Pakiet nr 33. CPV 33141121-4
Lp.

1

Nazwa asortymentu

Wosk kostny , jałowy do mechanicznego
zatrzymywania krwawień kostnych poprzez
zamykanie naczyń kości -2,5 g

J.m.

szt

Ilość

Cena
jedn.
Netto
PLN

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

24

Ogólna wartość pakietu :

__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)

92

Producent /
KOD

Pakiet nr 34. CPV 33141121-4
Lp.

Nazwa asortymentu

J.m.

1

Nici wchłanialne w 56-70 dni, syntetyczne,
plecione z kw. glikolowego i mlekowego pokryte
stearynianem wapnia, o czasie podtrzymania
tkankowego 80% po 2 tyg. i 30% po 3 tygodniach
z igłą okrągłą 1/2 obwodu, 3/0,długość 75 cm, igła
26 mm

szt

360

szt

360

szt

1 440

szt

1 080

szt

1 260

szt

144

szt

2 700

szt

1 080

szt

288

2

3

4

5

6

7

8

9

Nici wchłanialne w 56-70 dni,syntetyczne,
plecione z kw. glikolowego i mlekowego pokryte
stearynianem wapnia,o czasie podtrzymania
tkankowego 80% po 2 tyg.i 30% po 3 tygodniach
z igłą okrągłą 1/2 obwodu, 3/0,długość 75 cm, igła
30 mm
Nici wchłanialne w 56-70 dni,syntetyczne,
plecione z kw. glikolowego i mlekowego pokryte
stearynianem wapnia, o czasie podtrzymania
tkankowego 80% po 2 tyg.i 30% po 3 tygodniach
z igłą okrągłą 1/2 obwodu, 2/0,długość 75 cm, igła
37 mm typu GS
Nici wchłanialne w 56-70
dni,syntetyczne,plecione z kw.glikolowego i
mlekowego pokryte stearynianem wapnia,o czasie
podtrzymania tkankowego 80% po 2 tyg.i 30% po
3 tygodniach z igłą okrągłą 1/2 obwodu,
2/0,długość 75 cm, igła 48 mm
Nici wchłanialne w 56-70
dni,syntetyczne,plecione z kw.glikolowego i
mlekowego pokryte stearynianem wapnia,o czasie
podtrzymania tkankowego 80% po 2 tyg.i 30% po
3 tygodniach z igłą okrągłą 1/2 obwodu, 0,długość
75 cm,igła 37 mm typu GS
Nici wchłanialne w 56-70
dni,syntetyczne,plecione z kw.glikolowego i
mlekowego pokryte stearynianem wapnia,o czasie
podtrzymania tkankowego 80% po 2 tyg.i 30% po
3 tygodniach z igłą okrągłą 1/2 obwodu, 0,długość
75 cm,igła 48 mm
Nici wchłanialne w 56-70
dni,syntetyczne,plecione z kw.glikolowego i
mlekowego pokryte stearynianem wapnia,o czasie
podtrzymania tkankowego 80% po 2 tyg.i 30% po
3 tygodniach z igłą okrągłą 1/2 obwodu, 1,długość
75 cm,igła 37 mm
Nici wchłanialne w 56-70
dni,syntetyczne,plecione z kw.glikolowego i
mlekowego pokryte stearynianem wapnia,o czasie
podtrzymania tkankowego 80% po 2 tyg.i 30% po
3 tygodniach z igłą okrągłą 1/2 obwodu, 2,długość
75 cm,igła 37 mm
Nici wchłanialne w 56-70
dni,syntetyczne,plecione z kw.glikolowego i
mlekowego pokryte stearynianem wapnia,o czasie
podtrzymania tkankowego 80% po 2 tyg.i 30% po
3 tygodniach bez igły,3/0, długość 150 cm

Ilość

Cena
jedn.
Netto
PLN

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

93

Producent /
KOD

10

Nici wchłanialne w 56-70
dni,syntetyczne,plecione z kw.glikolowego i
mlekowego pokryte stearynianem wapnia,o czasie
podtrzymania tkankowego 80% po 2 tyg.i 30% po
3 tygodniach bez igły,3/0, długość 150 cm rolka

szt

36

11

Nici wchłanialne w 56-70
dni,syntetyczne,plecione z kw.glikolowego i
mlekowego pokryte stearynianem wapnia,o czasie
podtrzymania tkankowego 80% po 2 tyg.i 30% po
3 tygodniach bez igły,2/0, długość 150 cm

szt

1 008

12

Nici wchłanialne w 56-70
dni,syntetyczne,plecione z kw.glikolowego i
mlekowego pokryte stearynianem wapnia,o czasie
podtrzymania tkankowego 80% po 2 tyg.i 30% po
3 tygodniach bez igły,2/0, długość 150 cm rolka

szt

36

13

Nici wchłanialne w 56-70
dni,syntetyczne,plecione z kw.glikolowego i
mlekowego pokryte stearynianem wapnia,o czasie
podtrzymania tkankowego 80% po 2 tyg.i 30% po
3 tygodniach bez igły,0, długość 150 cm

szt

360

14

Nici wchłanialne w 56-70
dni,syntetyczne,plecione z kw.glikolowego i
mlekowego pokryte stearynianem wapnia,o czasie
podtrzymania tkankowego 80% po 2 tyg.i 30% po
3 tygodniach bez igły,0, długość 150 cm rolka

szt

36

15

Nici wchłanialne w 56-70
dni,syntetyczne,plecione z kw.glikolowego i
mlekowego pokryte stearynianem wapnia,o czasie
podtrzymania tkankowego 80% po 2 tyg.i 30% po
3 tygodniach bez igły,2, długość 150 cm

szt

720

szt

36

16

17

18

19

20

21

Nici wchłanialne w 56-70
dni,syntetyczne,plecione z kw.glikolowego i
mlekowego pokryte stearynianem wapnia,o czasie
podtrzymania tkankowego 80% po 2 tyg.i 30% po
3 tygodniach z igłą okrągłą 5/8 obwodu, 0,długość
75 cm,igła 27 mm
Nici wchłanialne w 56-70
dni,syntetyczne,plecione z kw.glikolowego i
mlekowego pokryte stearynianem wapnia,o czasie
podtrzymania tkankowego 80% po 2 tyg.i 30% po
3 tygodniach z igłą okrągłą 5/8 obwodu, 1,długość
75 cm,igła 27 mm
Nici wchłanialne w 56-70
dni,syntetyczne,plecione z kw.glikolowego i
mlekowego pokryte stearynianem wapnia,o czasie
podtrzymania tkankowego 80% po 2 tyg.i 30% po
3 tygodniach z igłą okrągłą 4/0,igła 26
mm,długość 75 cm
Nici wchłanialne w 56-70
dni,syntetyczne,plecione z kw.glikolowego i
mlekowego pokryte stearynianem wapnia,o czasie
podtrzymania tkankowego 80% po 2 tyg.i 30% po
3 tygodniach z igłą okrągłą 5/8obwodu,igła
40mm,0,długość 75 cm
Nici wchłanialne w 56-70
dni,syntetyczne,plecione z kw.glikolowego i
mlekowego pokryte stearynianem wapnia,o czasie
podtrzymania tkankowego 80% po 2 tyg.i 30% po
3 tygodniach z igłą okrągłą 32mm typu J , 1 ,
długość 75cm

szt

648

szt

72

szt

36

szt

36

Nici wchłanialne w 56-70 dni, syntetyczne,
plecione z kw.glikolowego i mlekowego pokryte
stearynianem wapnia,o czasie podtrzymania
tkankowego 80% po 2 tyg.i 30% po 3 tygodniach
z igłą okrągłą 1/2 obwodu , igła 65mm , 1 ,długość
150cm

szt

36

94

Ogólna wartość pakietu :

__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Pakiet nr 35. CPV 33694000-1
Lp.

1

2

3

4

Nazwa asortymentu
Jednorazowy, niezawierający niebezpiecznych
substancji toksycznych, pakiet kontrolny typu
Bowie – Dick`a o parametrach 134º C – 3,5 min.,
kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja
ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy nie
mniejszy niŜ 12cmX12cm wykazujący obecność
powietrza, gazów niekondensujących, zbyt duŜą
wilgotność, przegrzanie pary, kontrastowy kolor
przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Pakiet
zgodny z normą ISO11140-4. Wymagane
posiadanie dokumentu potwierdzającego zgodność
z ISO 11140 wydanego przez niezaleŜną
organizację notyfikowaną. Na odwrocie arkusza
testowego nadrukowane pola do wpisania
informacji ewidencyjnych. Poświadczony
dokumentem producenta brak zawartości
niebezpiecznych substancji toksycznych dokument aktualny, wydany nie wcześniej niŜ w
2010r
Niezawierający niebezpiecznych substancji
toksycznych test zwalniania wsadu z
samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli
skuteczności procesu sterylizacji parowej o
parametrach ustalonych134ºC/5,3 min. i 121ºC/15
min., wkaźnik w technologii klasy 6 w
opakowaniach: 400 szt. + przyrząd PCD. Przyrząd
w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy
medycznej składający się z korpusu, rurki o
długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz
przeźroczystej nakrętki umoŜliwiającej
sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku
bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku
wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny
przebarwienia. Poświadczony posiadanym
dokumentem producenta brak zawartości
niebezpiecznych substancji toksycznych dokument aktualny, wydany nie wcześniej niŜ w
2010r.
Niezawierający niebezpiecznych substancji
toksycznych test kontroli skuteczności mycia
mechanicznego w formie plastikowego arkusza z
naniesioną z dwóch stron substancją testową,
której formuła jest zgodna z EN ISO 15883.
Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem
zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech
róŜnych kierunków. Odczyt wyniku testu
natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w
interpretacji. Posiadanie oświadczenia producenta
o moŜliwości stosowania w myjce
ultradźwiękowej. W opakowaniach po 100 szt.
Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli
skuteczności sterylizacji parą wodną z
określeniem warunków zabicia spor bakterii w
temperaturze procesu 121ºC i 134ºC , o czasie
inkubacji 24/48 godz., zawierający spory B.
stearothermophilus - zgodnie z normą ISO 11138,
nazwa podana na kaŜdej fiolce testu. Zawierający
filtr przeciwbakteryjny zapobiegający nadkaŜaniu.
Na zewnątrz ampułki naniesiony wskaźnik
chemiczny jednoznacznie zmieniający kolor po
poddaniu testu sterylizacji z koloru niebieskiego
na czarny. Zamawiający moŜe Ŝądać na etapie

J.m.

Cena
jedn.
Netto
PLN

Ilość

szt

600

op

6

op.

3

op.

1

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

96

Producent

realizacji zadania przedstawienia przykładowego
atestu serii oferowanego wskaźnika - w
opakowaniach po 100 szt.
Naboje z nadtlenkiem wodoru dostosowane do
5 sterylizatora V-Pro 1 Plus* - opakowanie 3 x 15
cykli.

op.

10

Fiolkowe wskaźniki biologiczne do kontroli
procesu sterylizacji nadtlenkiem
wodoru/plazamowej, moŜliwość stosowania w
sterylizatorach typu V-PRO

op.

7

Niezawierający niebezpiecznych substancji
toksycznych, wieloparametrowy wskaźnik do
kontroli sterylizacji parami nadtlenku wodoru
VH2O2 oraz plazmowej, do stosowania między
innymi w systemie V-Pro, odpowiadający klasie 4
wg ISO 11140-1, substancja wskaźnikowa
umieszczona punktowo, zmieniająca barwę po
7 procesie sterylizacji z róŜowego na Ŝółty.
Poświadczony posiadanym dokumentem
producenta brak zawartości niebezpiecznych
substancji toksycznych - dokument aktualny,
wydany nie wcześniej niŜ w 2010r. Wymagane
dołączenie deklaracji producenta potwierdzającej
klasę wskaźnika z pierwszą dostawą. W
opakowaniach po 200 szt.

op.

6

Niezawierający niebezpiecznych substancji
toksycznych wskaźnik chemiczny do kontroli
dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w
zakresie parametrów: 90°C – 5 min, integracja
krytycznych parametrów procesu (czas,
temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę
8 przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu
testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja
wyniku. Poświadczony posiadanym dokumentem
producenta brak zawartości niebezpiecznych
substancji toksycznych - dokument aktualny,
wydany nie wcześniej niŜ w 2010r. W
opakowaniach po 100 szt.

op.

5

6

Ogólna wartość pakietu :

__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Pakiet nr 36. CPV 33600000-6
Lp.

Nazwa asortymentu

J.m.

Ilość

1 Ropiwakaina 2mg/10ml x 5 amp

op.

10

2 Ropiwakaina 5mg/10ml x 5 amp

op.

10

3 Ropivacaina 10mg/10ml x 5 amp

op.

10

4 Deksketoprofen 25 mg x 30 tbl

op.

20

5 Lerkanidypina 10mg x 28 tbl

op.

10

6 Lerkanidypina 20mg x 28 tbl

op.

10

7 Zofenopryl 7,5mg x 28 tbl

op.

10

8 Zofenopryl 30mg x 28 tbl

op.

10

9 Deksketoprofen 50mg/2ml amp

op.

20

Cena
jedn.
Netto
PLN

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

Ogólna wartość pakietu :
__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Producent

Pakiet nr 37. CPV 33600000-6
Lp.

Nazwa asortymentu

J.m.

Cena
jedn.
Netto
PLN

Ilość

1

Worykonazol 50 mg # 20 tbl.powl.

op.

10

2

Worykonazol 200 mg proszek do sporz.roztw.

fiol

20

3

Metyloprednizolon z lidokainą 1ml { 40mg/10mg
}

amp.

5

4

Metyloprednizolon 1000mg fiol.z s.subs.+16ml
rozp. Stabilny po rozcieńczeniu pod wzgl.
fizycznym i chemicznym przez 48 h

fiol

20

5

Ketamina 50 mg/ ml fiolki 10 ml # 5szt.

op.

5

6

Dalteparyna sodowa
12500j.aXa/0,5ml#5ampułkosztrzykawek

op.

5

7

Dalteparyna sodowa
15000j.aXa/0,6ml#5ampułkosztrzykawek

op.

5

8
9

Cefoperazon z sulbaktamem 1000/1000mg
Worykonazol 200 mg x 10 tbl

fiol
op.

200
5

10

Dalteparyna sodowa 2500j.aXa/0,2ml# 10
ampułkosztrzykawek

op.

40

11

Dalteparyna sodowa 5000j.aXa/0,2ml# 10
ampułkosztrzykawek

op.

120

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

Ogólna wartość pakietu :

__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Producent

Pakiet nr 38. CPV 33600000-6
Lp.

Nazwa asortymentu

J.m.

Ilość

1

Szybko działający analog insuliny aspart
1ml/100j./3,5 mg/.Jeden wkład zawiera 3 ml
równowaŜne 300j.,zawiera mniej niŜ 1 mmol
sodu/23mg/ na dawkę-wolna od sodu. Roztwór do
wstrzykiwań w wkładach x 10 wkładów

op.

40

2

Insulina aspart krystalizowana z protaminą w
stosunku 30/70.Roztwór do wstrzykiwań w
wkładach , 1ml zawiera 100j.,jeden wkład zawiera
3ml odpowiadające 300j. X 5 wkładów

op.

15

3

Insulina aspart krystalizowana z protaminą w
stosunku 50/50.Roztwór do wstrzykiwań w
wkładach , 1ml zawiera 100j.,jeden wkład zawiera
3ml odpowiadające 300j. X 5 wkładów

op.

10

4

Igły do insulin 0,3 x 8 mm x 100 szt

op.

20

5

Insulina 100j./ml zawierająca 100j.m.insuliny
detemir. Jeden wkład 3ml odpowiada 300j. X 5
wkładów

op.

10

Cena
jedn.
Netto
PLN

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

Ogólna wartość pakietu :

__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Producent

Pakiet nr 39. CPV 33141121-4
Lp.

Nazwa asortymentu

J.m.

1

Siatka polipropylenowa pokryta w całości
powłoką tytanową, gramatura 35g/m2,wielkość
porów ok..1mm,oświadczenia o moŜliwości
stosowania w laparaskopowym i otwartym
zaopatrywaniu przepuklin
pachwinowych,udowych,pępkowych i przepuklin
w bliznach pooperacyjnych, łącznie z
przezotrzewnowym i wewnątrzotrzewnowym
pozycjonowaniu sieci jak równieŜ do częściowego
wzmacniznia tkanek i naprawy ściany brzucha,
moŜliwość docinania kształtu bez utraty
właściwości siatki. Rozmiar-prostokąt z
zaokrąglonymi krawędziami 10cm x
15cm,pakowana po 3 szt.

szt

10

2

Siatka polipropylenowa pokryta w całości
powłoką tytanową,gramatura 35g/m2,wielkość
porów ok..1mm,oświadczenia o moŜliwości
stosowania w laparaskopowym i otwartym
zaopatrywaniu przepuklin
pachwinowych,udowych,pępkowych i przepuklin
w bliznach pooperacyjnych,łącznie z
przezotrzewnowym i wewnątrzotrzewnowym
pozycjonowaniu sieci jak równieŜ do częściowego
wzmacniznia tkanek i naprawy ściany brzucha,
moŜliwość docinania kształtu bez utraty
właściwości siatki. Rozmiar-prostokąt z
zaokrąglonymi krawędziami 12cm x
17cm,pakowana po 3 szt.

szt

10

szt

10

szt

10

3

4

Siatka polipropylenowa pokryta w całości
powłoką tytanową,gramatura 35g/m2,wielkość
porów ok..1mm,oświadczenia o moŜliwości
stosowania w laparaskopowym i otwartym
zaopatrywaniu przepuklin
pachwinowych,udowych,pępkowych i przepuklin
w bliznach pooperacyjnych,łącznie z
przezotrzewnowym i wewnątrzotrzewnowym
pozycjonowaniu sieci jak równieŜ do częściowego
wzmacniznia tkanek i naprawy ściany brzucha,
moŜliwość docinania kształtu bez utraty
właściwości siatki. Rozmiar-prostokąt z
zaokrąglonymi krawędziami 20cm x
25cm,pakowana po 3 szt.
Siatka polipropylenowa pokryta w całości
powłoką tytanową,gramatura 35g/m2,wielkość
porów ok..1mm,oświadczenia o moŜliwości
stosowania w laparaskopowym i otwartym
zaopatrywaniu przepuklin
pachwinowych,udowych, pępkowych i przepuklin
w bliznach pooperacyjnych, łącznie z
przezotrzewnowym i wewnątrzotrzewnowym
pozycjonowaniu sieci jak równieŜ do częściowego
wzmacniznia tkanek i naprawy ściany brzucha,
moŜliwość docinania kształtu bez utraty
właściwości siatki. Rozmiar-prostokąt z
zaokrąglonymi krawędziami 30cm x
30cm,pakowana po 1 szt.

Ilość

Cena
jedn.
Netto
PLN

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

Ogólna wartość pakietu :
__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Producent /
KOD

Pakiet nr 40. CPV 33141121-4
Lp.

Nazwa asortymentu

J.m.

Cena
jedn.
Netto
PLN

Ilość

1

Ładunki do staplera liniowego TA Premium bez
noŜa 55-3,5mm

szt

12

2

Instrument jednorazowego uŜytku do mocowania
siatek przepuklinowych,srednica aplikatora
5mm,długość 356mm,całkowita dł.narzędzia
520mm,ergonomiczna raczka.Zawiera 30
spiralnych/ helikalnych / zszywek,wysokość
aktywna zszywki 3,8mm,szerokość
4mm,kontrolowane podawanie zszywki, miękki
shaft ułatwiający dopasowanie kata
aplikacji.Ostatnie 10 zszywek indent. na
niebiesko, zminimalizowanie odblasków
narzędzia w laparoskopii, czubek instrumentu
moŜe buć uŜyty do odkręcenia zszywki
nieprawidłowo wkręconej

szt

20

3

Stapler okręŜny jednorazowego uŜytku z łamaną
główką, zszywką o przekroju prostokątnym na
całej długości, rozmiar 31 mm

szt

10

4

Stapler okręŜny jednorazowego uŜytku z łamaną
główką, zszywką o przekroju prostokątnym na
całej długości, rozmiar 28 mm

szt

10

5

Stapler okręŜny jednorazowego uŜytku z łamaną
główką, zszywką o przekroju prostokątnym na
całej długości, rozmiar 25 mm

szt

10

6

Stapler Rotikulator z ruchomą głowicą o długości
55mm,zszywka 4,8mm

szt

10

7

Stapler liniowy z wbudowanym noŜem w ładunek
jednorazowego uŜytku o długości zespolenia
80mm-zszywka o prostokątnym przekroju drutu
na całej długości 4,8mm

szt

10

8

Ładunek z noŜem do staplera jednorazowego
uŜytku o długości zespolenia 80mm-zszywka o
prostokątnym przekroju drutu na całej długości
4,8mm

szt

48

9

Ładunki do staplera liniowego z noŜem
wielokrotnego uŜytku typu GIA50-3,8mm

szt

6

10

Ładunki do staplera liniowego TA Premium bez
noŜa 55-4,8mm

szt

48

11

Ładunki do staplera liniowego TA Premium bez
noŜa 90-4,8mm

szt

48

12

Stapler liniowy jednorazowy 90-4,8mm

szt

10

13

Pętla endoskopowa podwiązkowa z aplikatorem
2/0

szt

12

14

Pętla endoskopowa podwiązkowa z aplikatorem 0

szt

12

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

Ogólna wartość pakietu :

__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Producent /
KOD

Pakiet nr 41. CPV 33600000-6
Lp.

Nazwa asortymentu

J.m.

Ilość

1

Dieta bezresztkowa, hiperkaloryczna (1,5
kcal/ml), zawierająca mieszaninę białek w
proporcji: 35% serwatkowych, 25% kazeiny, 20%
białek soi, 20% białek grochu. Zawartość białka
nie mniej niŜ 6g/100 ml. Zawartość
wielonienasyconych tłuszczów omega-6/omega-3
w proporcji 3,12. Zawartość DHA+EPA nie mniej
niŜ 34mg/100 ml. Dieta zawierająca 6 naturalnych
karotenoidów. % energii pochodzacy: z białka 16%, z węglowodanów - 48,9%, z tłuszczów 35,1%. Osmolarność nie niŜsza niŜ 360 mOsm/l.
Opakowanie typu Pack 1000 ml

op.

50

2

Dieta kompletna, peptydowa, normokaloryczna
(1kcal/ml), źródło białka (4g/100ml) – hydrolizat
serwatki - mieszanina krótkołańcuchowych
peptydów i wolnych aminokwasów. Niska
zawartość tłuszczu 1,7g/100ml, 47% tłuszczu
stanowią tłuszcze MCT. Źródłem węglowodanów
są wolno wchłaniane maltodekstryny. % energii
pochodzacy: z białka - 16%, z węglowodanów 69%, z tłuszczów - 15%. Osmolarność nie niŜsza
niŜ 455 mOsm/l. Opakowanie butelka 500 ml.

op.

50

3

Dieta kompletna, peptydowa, normokaloryczna
(1kcal/ml), źródło białka (4g/100ml) – hydrolizat
serwatki - mieszanina krótkołańcuchowych
peptydów i wolnych aminokwasów. Niska
zawartość łuszczu 1,7g/100ml, 47% tłuszczu
stanowią tłuszcze MCT. Źródłem węglowodanów
są wolno wchłaniane maltodekstryny. % energii
pochodzacy: z białka - 16%, z węglowodanów 69%, z tłuszczów - 15%. Osmolarność nie niŜsza
niŜ 455 mOsm/l. Opakowanie typu Pack 1000 ml

op.

30

4

Zestaw Flocare do Ŝywienia dojelitowego w
wersji do zastosowań stacjonarnych, do pompy
Flocare Infinity, do opakowań miękkich typu
PACK. Posiadający kranik typu Luer. Sterylny.
Pakowany pojedynczo w folię.

op.

100

5

Dieta bezresztkowa, hiperkaloryczna (1,5
kcal/ml), zawierająca mieszaninę białek w
proporcji: 35% serwatkowych, 25% kazeiny, 20%
białek soi, 20% białek grochu. Zawartość białka
nie mniej niŜ 6g/100 ml. Zawartość
wielonienasyconych tłuszczów omega-6/omega-3
w proporcji 3,12. Zawartość DHA+EPA nie mniej
niŜ 34mg/100 ml. Dieta zawierająca 6 naturalnych
karotenoidów. % energii pochodzący: z białka 16%, z węglowodanów - 48,9%, z tłuszczów 35,1%. Osmolarność nie niŜsza niŜ 360 mOsm/l.
Opakowanie butelka 500ml

op.

30

6

Dieta kompletna, bogatoresztkowa,
wysokobiałkowa, dla krytycznie chorych
pacjentów, hiperkaloryczna 1,28 kcal/ml.
Zawartość białka nie mniej niŜ 7,5g/100 ml w tym
1,66g/100 ml glutaminy, 0,28g/100ml argininy.
Zawartość 6 rodzajów błonnika (1,5g/100 ml)
frakcje rozpuszczalne i nierozpuszczalne. Zawiera
wolnowchałnialne maltodekstryny i wyłącznie
tłuszcze LCT. % energii pochodzący: z białka 23%, z węglowodanów - 48%, z tłuszczów - 26%.
Osmolarność nie wyŜsza niŜ 270 mOsm/l.
Opakowanie typu pack 500ml

op.

70

Cena
jedn.
Netto
PLN

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

103

Producent

7

Dieta wspomagająca leczenie ran,
bogatoresztkowa, normokaloryczna (1 kcal/ml)
oparta na białku kazeinowym, zawierająca
0,85g/100ml argininy, 1,03g/100ml glutaminy,
karotenoidy, witaminy C 82 ug ER, vit E, cynk 2
mg/100ml. Całkowita zawartość białka
5,5g/100ml. Zawartość 6 rodzajów błonnika
(1,5g/100 ml) frakcje rozpuszczalne i
nierozpuszczalne. Osmolarność nie niŜsza niŜ 315
mOsm/l. % energii pochodzacy: z białka - 20,4%,
z węglowodanów - 49,6%, z tłuszczów 30%.Opakowanie typu pack 1000ml

op.

100

op.

100

op.

60

szt
szt
szt
szt
op.
szt

720
1 200
240
720
3
30

szt

20

17

Preparat do postępowania dietetycznego u
pacjentów z niewydolnością nerek wymagających
ograniczenaia podazy białka.Dieta o obniŜonej
zawartości białka,składników
mineralnych.Zwiększony poziom
przeciwutleniaczy, bezresztkowa bezglutenowa
Kcal 250,białko 4,9g,błonnik 0-125ml

szt

40

18

Preparat do postępowania dietetycznego u
pacjentów z niewydolnością nerek wymagających
dializ. Dieta o odpowiedniej zawartości białka dla
pacjentów wymagających dializ, obniŜona
zawartość składników mineralnych. Zwiększony
poziom przeciwutleniaczy, bezresztkowa
bezglutenowa Kcal 249,białko 9,1g,błonnik 0125ml

szt

40

8

9

10
11
12
13
14
15

16

Dieta bezresztkowa, normokaloryczna (1 kcal/ml),
zawierająca mieszankę białek w proporcji: 35%
serwatkowych, 25% kazeiny, 20% białek soi, 20%
białek grochu. Zawartość białka nie mniej niŜ
4g/100ml. Zawartość wielonienasyconych
tłuszczów omega-6/omega-3 w proporcji 2,87;
zawartość DHA+EPA nie mniej niŜ 33,5 mg/100
ml. Dieta zawierająca 6 naturalnych
karotenoidów. % energii pochodzacy: z białka16%, z węglowodanów - 48,9%, z tłuszczów 35,1%. Opakowanie typu Pack 1000 ml
Dieta bezresztkowa, normokaloryczna (1 kcal/ml),
zawierająca mieszankę białek w proporcji: 35%
serwatkowych, 25% kazeiny, 20% białek soi, 20%
białek grochu. Zawartość białka nie mniej niŜ
4g/100ml. Zawartość wielonienasyconych
tłuszczów omega-6/omega-3 w proporcji 2,87;
zawartość DHA+EPA nie mniej niŜ 33,5 mg/100
ml. Dieta zawierająca 6 naturalnych
karotenoidów. % energii pochodzacy: z białka16%, z węglowodanów - 48,9%, z tłuszczów 35,1%. Opakowanie butelka 500ml.
Bebiko 1 RTF 90 ml / lub równowaŜne /
Bebilon 1 RTF 90 ml / lub równowazne /
Bebilon Nenatal 70 ml / lub równowaŜne /
Bebilon pepti 275kJ/90ml lub równowaŜne /
Bebilon HMF # 50 saszetek / lub równowaŜne /
Nutridrink 125 ml smak owocowy
Preparat do postępowania dietetycznego w
niedoŜywieniu związanym z chorobą u pacjentów
z niskim zapotrzebowaniem energetycznym i/lub/
niskim zapotrzebowaniem na płyny. Dieta
kompletna normokaloryczna , unikalna
mieszanina błonnika/6 rodz.błonnika/,zawierająca
kwasy DHA/EPA,średniołańcuchowe triglicerydy,
karotenoidy, bez laktozy,bezglutenowa-1000ml

104

19

Preparat do postępowania dietetycznego w
niedoŜywieniu związanym z chorobą u pacjentów
z cukrzycą lub hiperglikemią.Niska zawartość
węglowodanów, wysoka zawartość
jednonasyconych kwasów tłuszczowych i
przeciwutleniaczy, unikalna zawartość błonnika/6
rodzajów/,bez laktozy, bezglutenowa.Kcal
1030,białko 43g,błonnik 15g -1000ml

szt

30

Ogólna wartość pakietu :

__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Pakiet nr 42. CPV 33694000-1
Lp.
1

Nazwa asortymentu
Taśma do kontroli sterylizacji parowej

J.m.
szt

Ilość

Cena
jedn.
Netto
PLN

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

100

Ogólna wartość pakietu :

__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)

106

Producent /
KOD

Pakiet nr 43. CPV 33600000-6
Lp.

Nazwa asortymentu
Worek trójkomorowy do podania drogą Ŝył
obwodowych i centralnych zawierający 4 g
azotu,700kcal energii całkowitej,600kcal energii
niebiałkowej,75g glukozy,30g tłuszczu ,
osmolarność 760mOsm/l,fosforany
org.8,5mmol/l.Worek ma zachowywać stabilność
po zmieszaniu komór 7 dni w temp.2-8 st.C i 48h
po dodaniu witamin i pierw. śladowych. Emulsja
tłuszczowa o zawartości 80% oliwy z oliwek 1000 ml
Worek trójkomorowy do podania drogą Ŝył
obwodowych i centralnych zawierający 6 g
azotu,1050kcal energii całkowitej,900kcal energii
niebiałkowej,112,5g glukozy,45g tłuszczu ,
osmolarność 760mOsm/l,fosforany
org.12,7mmol/l. Worek ma zachowywać
stabilność po zmieszaniu komór 7 dni w temp.2-8
st. C i 48h po dodaniu witamin i pierw.śladowych.
Emulsja tłuszczowa o zawartości 80% oliwy z
oliwek - 1500 ml

J.m.

Cena
jedn.
Netto
PLN

Ilość

szt

300

szt

100

3

Worek trójkomorowy do podania drogą Ŝył
centralnych zawierający 7 g azotu,1140 kcal
energii całkowitej,960 kcal energii
niebiałkowej,140g glukozy,40g tłuszczu ,
osmolarność 1360mOsm/l,fosforany org.15
mmol/l.Worek ma zachowywać stabilność po
zmieszaniu komór 7 dni w temp.2-8 st.C i 48h po
dodaniu witamin i pierw. śladowych. Emulsja
tłuszczowa o zawartości 80% oliwy z oliwek 1000 ml

szt

54

4

Worek trójkomorowy do podania drogą Ŝył
centralnych zawierający 10,5 g azotu,1710kcal
energii całkowitej,1440kcal energii
niebiałkowej,210g glukozy,60g tłuszczu ,
osmolarność 1360mOsm/l,fosforany
org.22,5mmol/l.Worek ma zachowywać stabilność
po zmieszaniu komór 7 dni w temp.2-8 st.C i 48h
po dodaniu witamin i pierw. śladowych.Emulsja
tłuszczowa o zawartości 80% oliwy z oliwek 1500 ml

szt

12

szt

12

szt

4

szt

4 000

1

2

5

6

7

Worek trójkomorowy do podania drogą Ŝył
centralnych zawierający 13,5 g azotu,1600kcal
energii całkowitej,1260kcal energii
niebiałkowej,165g glukozy,60g tłuszczu ,
osmolarność 1310mOsm/l,fosforany
org.22,5mmol/l.Worek ma zachowywać stabilność
po zmieszaniu komór 7 dni w temp.2-8 st.C i 48h
po dodaniu witamin i pierw. śladowych.Emulsja
tłuszczowa o zawartości 80% oliwy z oliwek 1500 ml
Worek trójkomorowy do podania drogą Ŝył
centralnych zawierający 14 g azotu,2280 kcal
energii całkowitej,1920 kcal energii
niebiałkowej,280g glukozy,80g tłuszczu ,
osmolarność 1360mOsm/l,fosforany
org.30mmol/l.Worek ma zachowywać stabilność
po zmieszaniu komór 7 dni w temp.2-8 st.C i 48h
po dodaniu witamin i pierw. śladowych.Emulsja
tłuszczowa o zawartości 80% oliwy z oliwek 2000 ml
Teofylina 300mg/250 ml flakony 250ml

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN
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Producent

8

Plasmalyte 500 ml

szt

2 000

9

Zbilansowany zestaw witamin rozpuszczalnych w
wodzie i tłuszczach pokrywający dzienne
zapotrzebowanie w Ŝywieniu pozajelitowym 750
mg proszku x 10 fiolek

op.

50

10

15% roztwór mannitolu 100 ml

szt

50

11

Worek trójkomorowy do podania drogą Ŝył
centralnych zawierający 9 g azotu,1070 kcal
energii całkowitej,840 kcal energii
niebiałkowej,110g glukozy,40g tłuszczu ,
osmolarność 1310mOsm/l,fosforany
org.15mmol/l.Worek ma zachowywać stabilność
po zmieszaniu komór 7 dni w temp.2-8 st.C i 48h
po dodaniu witamin i pierw. śladowych. Emulsja
tłuszczowa o zawartości 80% oliwy z oliwek 1000 ml

op.

12

12

Worek trójkomorowy do podania drogą Ŝył
centralnych zawierający 18 g azotu,2140 kcal
energii całkowitej,1680 kcal energii
niebiałkowej,220g glukozy,80g tłuszczu ,
osmolarność 1310mOsm/l,fosforany
org.30mmol/l.Worek ma zachowywać stabilność
po zmieszaniu komór 7 dni w temp.2-8 st.C i 48h
po dodaniu witamin i pierw. śladowych. Emulsja
tłuszczowa o zawartości 80% oliwy z oliwek 2000 ml

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nutriflex lipid special 625 ml
Amikacyna 250mg 100ml
Amikacyna 500mg 100ml
Amikacyna 1000mg 100ml
Prontosan gel 30 ml
Prontosan roztwór 40 ml
Prontosan roztwór 350 ml z atomizerem
Prontosan Ŝel 250 ml
Gentamycyna 240mg 80 ml
Chlorek potasu 0,15% w 0,9% Nacl 500 ml
Chlorek potasu 0,3% w 0,9% Nacl 500 ml
Chlorek potasu 0,15% w 5% Glukozie 500 ml
Chlorek potasu 0,3% w 5% Glukozie 500 ml

szt
szt
szt
szt
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.

10
50
200
300
30
10
70
60
30
300
1500
80
80

26

4% roztwór sukcynylowanej Zelatyny do infuzji
500 ml

op.

10

27

Izojonowy i izotoniczny płyn wieloelektrolitowy o
zoptymalizowanym składzie 500ml

op.

1000

28
29
30
31

Nutriflex omega special 1250 ml
Pasta na rany z alginianem srebra 15g
Tetraspan 6% 500 ml
Tetraspan 10% 500 ml

szt
szt
op
op

10
20
100
50

32

Worek trójkomorowy do podania drogą Ŝył
centralnych zawierający 9 g azotu,1070 kcal
energii całkowitej,840 kcal energii
niebiałkowej,110g glukozy,40g tłuszczu , bez
zawartości elektrolitów i fosforanów. Worek ma
zachowywać stabilność po zmieszaniu komór 7
dni w temp.2-8 st.C i 48h po dodaniu witamin i
pierw.śladowych. Emulsja tłuszczowa o
zawartości 80% oliwy z oliwek - 1000 ml/Olimel
N9/

op.

12

op.

4

108

33

Worek trójkomorowy do podania drogą Ŝył
centralnych zawierający 13,5 g azotu,1600kcal
energii całkowitej,1260kcal energii
niebiałkowej,165g glukozy,60g tłuszczu ,bez
zawartości elektrolitów i fosforanów. Worek ma
zachowywać stabilność po zmieszaniu komór 7
dni w temp.2-8 st.C i 48h po dodaniu witamin i
pierw.śladowych. Emulsja tłuszczowa o
zawartości 80% oliwy z oliwek - 1500 ml/Olimel
N9/

szt

12

34

Dieta wysokokaloryczna o małej zawartości
węglowodanów, wzbogacona kwasami
MCTBCAA, 1,3kcal/1ml,bez cholesterolu i
laktozy, zawiera beta karoten/0,13mg/100ml /500ml

szt

20

35

3 komorowy worek zawierający aminokwasy 48
g, emulsje tłuszczowe MCT/LCT 50 g oraz
glukozę ( nie więcej niŜ 150 g) do stosowania
drogą Ŝył centralnych .Pojemność 1250ml

szt

12

36

3 komorowy worek zawierający aminokwasy 72
g, emulsje tłuszczowe MCT/LCT 75 g oraz
glukozę ( nie wiecej niŜ 225 g) do stosowania
drogą Ŝył centralnych .Pojemność 1875ml

szt

12

37

Preparat do Ŝywienia pozajelitowego (do podaŜy
centralnej) w systemie worków trzykomorowych.
Zawartość: aminokwasów ok. 70g; azotu 10g.
Zawiera emulsję tłuszczową o zawartości 50%
MCT/40%LCT i 10% oleju rybiego. Zawiera
cynk.
Pojemność 1250ml

szt

12

38

Preparat do Ŝywienia pozajelitowego (do podaŜy
centralnej) w systemie worków trzykomorowych.
Zawartość: aminokwasów ok. 105g; azotu 15g.
Zawiera emulsję tłuszczową o zawartości 50%
MCT/40%LCT i 10% oleju rybiego. Zawiera
cynk.
Pojemność 1875ml

szt

12

Ogólna wartość pakietu :

__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Pakiet nr 44. CPV 33100000-1
Cena
jedn.
Netto
PLN

Lp.

Nazwa asortymentu

J.m.

Ilość

1

Polipropylen, monofilament, implant o
anatomicznym kształcie, trapez z czterema
ramionami pokrytymi plastikową osłonką, brzegi
taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, dolne
ramiona dłuŜsze w celu łatwiejszego odróŜnienia.
Grubość siatki 0,33mm,nitki 80ug,porowatość
średnia 1000um,max. 1870um.Gramatura
48g/m2,wytrzymałość 70N/cm. Wysokość
8cm,długość ramion-górne 38cm,dolne
45cm,szerokość 1,1cm.Podstawa górna 5cm,dolna
8cm.echnologia quadriaxal.

szt

5

2

Polipropylen, monofilament, implant o
anatomicznym kształcie, trapez z czterema
ramionami pokrytymi plastikową osłonką, brzegi
taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, dolne
ramiona dłuŜsze w celu łatwiejszego odróŜnienia.
Grubość siatki 0,33mm,nitki 80ug,porowatość
średnia 1000um,max. 1870um.Gramatura
48g/m2,wytrzymałość 70N/cm. Wysokość
6cm,długość ramion-górne 38cm,dolne
45cm,szerokość 1,1cm.Podstawa górna
4,5cm,dolna 6cm.echnologia quadriaxal.

szt

5

3

Igła do implantacji przezpośladkowej zestawu
Pelvimesh posterior ze stali chirurgicznej,
wielorazowego uŜytku .Długość całej igły 27cm /
w tym igła 15cm,rączka metalowa 12cm /

szt

1

Wartość netto
PLN

Wys.
pod.
VAT
%

Wartość
podatku
VAT PLN

Wartość
brutto PLN

Ogólna wartość pakietu :
Systemy do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej-plastyka przednia

__________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(Podpis Wykonawcy / Wykonawców)

110

Producent

Dodatkowe wymagania odnoszące się indywidualnie do kaŜdego z pakietów (od 1 do 44):
1.

Zamówienie naleŜy realizować sukcesywnie tj. w ciągu 3 dni roboczych od dnia złoŜenia przez
Zamawiającego zamówienia faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w okresie 12 miesięcy od
dnia zawarcia umowy, do Apteki Szpitalnej Zamawiającego w Tczewie przy ulicy 30 Stycznia 57/58.

2.

Zamawiający wymaga rozładunku i wniesienia towaru do Apteki Szpitalnej Zamawiającego.

3. Zamawiający wymaga podania w tabelach asortymentowo – cenowych zawartych w niniejszym załączniku
nr
3
do
SIWZ
nazwy
producenta
(Pakiety:
1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,24,25,28,35,36,37,38,41,43,44),
nazwy producenta i
numeru katalogowego produktu (KOD) - o ile numer taki został nadany – (Pakiety:
4,14,22,26,27,29,30,31,32,33,34,39,40,42) oraz w przypadku pakietu nr 23 tylko numeru (kodu)
katalogowego produktu dla oferowanego przedmiotu zamówienia. W przypadku braku numeru
katalogowego produkty naleŜy określić ten fakt w odpowiedniej rubryce wpisując np. „nie dotyczy”, „brak”
lub wstawiając znak „-„
4. Zamawiający zezwala na zamianę tabletek na kapsułki i odwrotnie. Zamawiający zezwala na przeliczenia
ilości tabletek i ampułek w opakowaniach – ilości tbl, draŜ, fiol, amp. itp. musi to pozostać zgodne z
wymaganiami SIWZ. Wszelkie zmiany, o których mowa powyŜej naleŜy odnotować pod tabelą
asortymentowo – cenową, której zmiany takie dotyczą, tak, aby Zamawiający nie miał wątpliwości co do
przeliczeń, na które wyraził zgodę.
5. W pakietach lekowych (Pakiety nr: 1,2,6,8,9,10,11,12,15,16,17,18,21,36,37,38,41,43) w razie braku asortymentu z
winy producenta, jeśli lek nie posiada równowaŜnego zamiennika Zamawiający zezwala na wycenę pozycji
w cenie ostatnio dostępnej oraz wymaga zaznaczenia tego faktu pod daną tabelą asortymentowo –
cenową, której to dotyczy.
6.

Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia z min. rocznym terminem waŜności lub
poinformowania podczas składania zamówienia o krótszym terminie – wymagana jest zgoda
Zamawiającego.

7.

Wszelkie przeliczenia zaokrągla się matematycznie – do 0,4 włącznie „w dół”, od 0,5 włącznie „w górę”.
Wszelkie przeliczenia i zaokrąglenia dokonać naleŜy do drugiego miejsca po przecinku

8. Wszystkie miejsca w tabelach, muszą zostać wypełnione przez Wykonawcę, zgodnie z ich nazwami,
określonymi w nagłówkach za wyjątkiem przypadków opisanych niniejszą SIWZ.
9. Ilości podane w niniejszym załączniku nr 3 do SIWZ są ilościami szacunkowymi.

UWAGA:

Wykonawca składając swoją ofertę w niniejszym postępowaniu oświadcza równocześnie, iŜ jest uprawniony do
swobodnego rozporządzania zaoferowanymi Produktami, które są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz, Ŝe
posiada wszelkie niezbędne uprawnienia oraz zgody i zezwolenia odpowiednich organów, urzędów, wyniki badań,
certyfikaty, oświadczenia, deklaracje, wyniki badań itp. do realizacji przedmiotu umowy oraz Ŝe wykonanie
niniejszego zamówienia przez Wykonawcę nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Wykonawca
zobowiązuje się do przedłoŜenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę
niezbędnych uprawnień oraz zgód i zezwoleń odpowiednich organów, urzędów, wymaganych dla przedmiotu
zamówienia w niniejszym opisie, na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia
Ŝądania, pod rygorem rozwiązania umowy z wyłącznej winy Wykonawcy i zastosowania zapisów umownych
dotyczących nieuzasadnionego rozwiązania umowy przez Wykonawcę, określonych w umowie.
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
UMOWA Nr …/05/PN/2017
<projekt>
Zawarta w dniu …-…-2017 roku w Tczewie pomiędzy :
Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie
Rejonowym w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr
KRS 0000386185, NIP 593-25-26-795, REGON 220620689, Kapitał Zakładowy –
23.672.350,00 zł. wpłacony w całości, z siedzibą: UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW,
zwaną w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:
1) Pana _________________________ – Prezesa Zarządu
a
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Zwanym/zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez :
1) …………………………………………………………

na podstawie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 05/PN/2017 art. 39-46
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., z póŜn. zm. i aktami
wykonawczymi do ustawy, zwanej dalej „PZP”, (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z
późn. zm.), złoŜonej zgodnie z ogłoszeniem z dnia …..-…..-2017r.
§ 1.
1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu i dostarczyć do jego siedziby xxxxxx
określone w jego ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
w okresie od dnia ……………….….. r. do dnia …………………….. r.
xxxxxx objęte zakresem przedmiotowym niniejszej umowy zwane będą w dalszej części
niniejszej umowy „Produktami”.
2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaŜy i dostarczenia Produktów w zakresie i ilościach
zgodnych z zestawieniem wyspecyfikowanym w złoŜonej przez Wykonawcę ofercie, do
postępowania 05/PN/2017, w zakresie pakietu nr: __________. Załączony do złoŜonej przez
Wykonawcę oferty formularz ofertowo - cenowy oraz załącznik nr 3 do SIWZ będący podstawą
skalkulowania ceny oferty, stanowią załącznik nr 1 do niniejszej umowy. RównieŜ Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania 05/PN/2017 jak i oferta Wykonawcy ze
wszystkimi załącznikami złoŜona w tym postępowaniu, stanowią integralną część niniejszej
umowy.
3. Wykonawca oświadcza, iŜ jest uprawniony do swobodnego rozporządzania Produktami, które
są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz, Ŝe posiada wszelkie niezbędne uprawnienia oraz
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zgody i zezwolenia odpowiednich organów, urzędów, wyniki badań, certyfikaty, oświadczenia,
deklaracje itp. do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz Ŝe wykonanie niniejszej umowy
przez Wykonawcę nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Wykonawca
zobowiązuje się do przedłoŜenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających posiadanie
przez Wykonawcę niezbędnych uprawnień oraz zgód i zezwoleń odpowiednich organów,
urzędów, w tym oświadczeń, deklaracji, wyników badań, wymaganych dla przedmiotu
zamówienia w jego opisie stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, na kaŜde Ŝądanie
Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia Ŝądania, pod rygorem
rozwiązania umowy z wyłącznej winy Wykonawcy i zastosowania zapisów umownych
dotyczących nieuzasadnionego rozwiązania umowy przez Wykonawcę, o czym mowa w § 3, ust.
1, pkt c) umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy zamówionych Produktów:
a) sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy, w terminie 3 dni roboczych od dnia złoŜenia przez
Zamawiającego zamówienia faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
b) w dni robocze, w godz. od 8:00 do 14:00.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń, co do ilości
zamawianych Produktów oraz częstotliwości dostaw, z zastrzeŜeniem nie przekraczania łącznej
ilości poszczególnych rodzajów Produktów objętych postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, wyszczególnionych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia do postępowania 05/PN/2017. Wartość umowy określona w § 2
jest wartością szacunkową. Zamówienia mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb lub
zwiększone do wartości zamówień przewidzianych w postępowaniu 05/PN/2017.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania, rozładunku oraz wniesienia Produktów na
własny koszt i ryzyko do Apteki Szpitalnej Zamawiającego w Tczewie, przy ulicy 30 Stycznia
57/58.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terminowych dostaw zamówionych
Produktów, nie obciąŜając przy tym Zamawiającego Ŝadnymi dodatkowymi kosztami.
Dostarczane przez Wykonawcę Produkty będą posiadały oznaczenia wymagane obowiązującymi
przepisami prawa.
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych Produktów w wymaganym
terminie, wskazanym w ust. 4 pkt a) niniejszego paragrafu (3 dni robocze od dnia złoŜenia
zamówienia faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), Zamawiającemu przysługuje
prawo zakupu zamówionych Produktów u innego dostawcy – taki zakup zwany będzie w dalszej
części niniejszej umowy „Zakupem Interwencyjnym”. We wskazanym wyŜej przypadku
Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kwotę wynikającą z róŜnicy
pomiędzy ceną zakupu zamówionych i nie dostarczonych w terminie przez Wykonawcę
Produktów, a ceną zapłaconą za zakup dokonany przez Zamawiającego u innego dostawcy.
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty ww. kwoty w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia otrzymania kopii faktury potwierdzającej dokonanie przez Zamawiającego Zakupu
Interwencyjnego.
9. Wykonawca oświadcza, Ŝe parametry jakościowe dostarczanych Produktów w okresie objętym
umową nie będą gorsze niŜ określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
ofercie złoŜonej przez Wykonawcę do postępowania 05/PN/2017.
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10. Wykonawca gwarantuje, Ŝe będzie dostarczał Produkty o najwyŜszej jakości, zarówno pod
względem norm jakościowych, jak i z odpowiednim terminem waŜności – wynoszącym nie
krócej niŜ 12 miesięcy od dnia dokonania dostawy, zapewniającym bezpieczne uŜycie
dostarczonych Produktów. Zamawiający dopuszcza moŜliwość dostawy Produktów z terminem
waŜności krótszym niŜ 12 miesięcy od dnia dokonania dostawy, jednakŜe tylko w przypadku
uprzedniego
uzyskania
przez
Wykonawcę
zgody
Zamawiającego.
11. Wykonawca oświadcza, Ŝe udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone
Produkty w okresie równym terminowi waŜności Produktów, o którym mowa w ust. 10
niniejszego paragrafu.
12. Zamawiający zastrzega prawo zgłaszania Wykonawcy reklamacji w odniesieniu do
dostarczonych Produktów. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrywania zgłoszonych przez
Zamawiającego reklamacji bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niŜ w czasie 5 dni roboczych
od dnia przesłania przez Zamawiającego reklamacji faksem lub pocztą elektroniczną.
13. W razie stwierdzenia, Ŝe dostarczone Produkty mają wady, Wykonawca zobowiązany będzie
do bezpłatnej wymiany wadliwych Produktów na Produkty wolne od wad – niezwłocznie, ale w
kaŜdym razie nie później niŜ w terminie 2 dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia
reklamacji, przesłanej przez Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną lub od dnia
wydania ekspertyzy, o której mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, w razie potwierdzenia przez
przedmiotową ekspertyzę zasadności reklamacji złoŜonej przez Zamawiającego.
14. Nieuzasadnione odrzucenie przez Wykonawcę reklamacji, o której mowa w ust. 12
niniejszego paragrafu moŜe stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od
niniejszej umowy z winy Wykonawcy i skutkować po stronie Wykonawcy obowiązkiem zapłaty
na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości określonej w § 3 ust. 1 pkt c) niniejszej
umowy.
15. W przypadku odrzucenia reklamacji, o której mowa w ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu
Zamawiający ma prawo wystąpić do właściwego organu, urzędu lub innej instytucji, w celu
uzyskania ekspertyzy w zakresie jakości i właściwości Produktów dostarczonych przez
Wykonawcę oraz ich zgodności z wymogami przewidzianymi przepisami prawa oraz
określonymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. JeŜeli
reklamacja Zamawiającego okaŜe się uzasadniona, wszelkie koszty związane z uzyskaniem
ekspertyzy ponosić będzie Wykonawca, który zobowiązany będzie do ich zwrotu w terminie 7
dni od dnia zgłoszenia Ŝądania przez Zamawiającego.
16. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonych Produktów w
przypadku dostarczenia Produktów niezgodnych z zapotrzebowaniem lub zamówieniem.
17. Zamawiający moŜe takŜe odmówić przyjęcia dostarczonych przez Wykonawcę Produktów, w
przypadku ich dostarczenia przez Wykonawcę z opóźnieniem, w szczególności, w przypadku
wcześniejszego dokonania Zakupu Interwencyjnego.
18. Po dostarczeniu zamówionych Produktów, następuje ich przyjęcie przez Zamawiającego.
Przyjęcie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, moŜe być poprzedzone badaniem
ilościowo – asortymentowym i jakościowym dostarczonych Produktów. Strony zgodnie
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postanawiają, iŜ pozytywny wynik badania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest
równoznaczny z uznaniem, iŜ zamówione Produkty zostały dostarczone w ilościach zgodnych z
zamówieniem, o którym mowa w ust. 4 pkt a) niniejszego paragrafu.
19. Po przyjęciu dostarczonych Produktów, Zamawiający wyrywkowo dokona badania ilościowo
– asortymentowego, jak równieŜ sprawdzenia, czy dostarczona partia Produktów jest wolna od
widocznych wad fizycznych lub jakościowych. Przedstawiciel Wykonawcy upowaŜniony jest do
obecności podczas tych czynności. Czynność ta nie pozbawia Zamawiającego prawa do złoŜenia
ewentualnej reklamacji w terminie późniejszym, co do ilości, rodzaju asortymentu oraz wad
fizycznych lub jakościowych.
20. Dostarczane przez Wykonawcę Produkty winny mieć na opakowaniu odpowiednie
oznaczenia, a w szczególności: rodzaj, nazwę Produktu, ilość, nazwę i adres producenta, datę
waŜności oraz inne oznakowania wymagane przez obowiązujące przepisy.
21. Wykonawca wraz z dostarczonymi Produktami zobowiązuje się dostarczyć ulotki w języku
polskim,
zawierające
niezbędne
informacje
dla
bezpośredniego
uŜytkownika.
22. Zamawiający moŜe wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezaleŜnie od uprawnień z
tytułu gwarancji. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy ustawy
– Kodeks cywilny.
1.

§ 2.
Całkowita wartość Produktów, których sprzedaŜ i dostawa jest przedmiotem niniejszej
umowy, zgodnie ze złoŜoną ofertą przez Wykonawcę, do postępowania 05/PN/2017 wynosi:

netto: ___________________ (słownie: __________________________________________)
brutto: __________________ (słownie: __________________________________________)
podatek VAT ____ %
2. Wykonawca gwarantuje stałość cen Produktów przez okres 12 miesięcy, z zastrzeŜeniem
postanowień ust. 3 pkt a)
3. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy strony dopuszczają moŜliwość zmiany wartości
(ceny) Produktów wobec wartości ustalonej w ust. 1 niniejszego paragrafu wyłącznie w
przypadku:
a) sytuacjach o których mowa w Par. 8 ust. 2 pkt. a) i b) niniejszej umowy.
4. Zmiany wartości (cen) Produktów wynikające z wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 3
pkt a) niniejszego paragrafu następują z dniem wejścia w Ŝycie aktu prawnego zmieniającego
przedmiotowe wartości. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o
zmianach wynikających z uregulowań prawnych wskazanych w ust. 3 pkt a) niniejszego
paragrafu w formie pisemnej, przynajmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. W przypadku,
gdy termin wejścia w Ŝycie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości jest krótszy niŜ
7 dni od daty jego opublikowania Wykonawca zobowiązany jest do informowania
Zamawiającego o zmianach wynikających z uregulowań prawnych wskazanych w ust. 3 pkt. a)
niniejszego paragrafu w formie pisemnej niezwłocznie, w kaŜdym jednak razie nie później niŜ w
terminie 3 dni od dnia wejścia w Ŝycie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości
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§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w przypadku:
a) pierwszego opóźnienia w dostawie zamówionych Produktów Wykonawca zapłaci na rzecz
Zamawiającego karę umowną w wysokości 1% niezrealizowanej części zamówienia, za kaŜdy
rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia określonego na podstawie w § 1 ust. 4 pkt a)
niniejszej umowy, z zastrzeŜeniem, iŜ opóźnienie to nie moŜe przekroczyć 7 dni kalendarzowych.
W przypadku opóźnienia przekraczającego 7 dni kalendarzowych Zamawiający moŜe uznać, iŜ
nastąpiło nieuzasadnione rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy i tym samym Zamawiającemu
przysługuje prawo do zastosowania zapisów ust. 1, pkt. c) niniejszego paragrafu.
b) drugiego opóźnienia w dostawie oraz kaŜdego kolejnego opóźnienia w dostawie zamówionych
Produktów Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2%
niezrealizowanej części zamówienia, za kaŜdy dzień opóźnienia, licząc od dnia określonego na
podstawie § 1 ust. 4 pkt a) niniejszej umowy z zastrzeŜeniem, iŜ opóźnienie to nie moŜe
przekroczyć 7 dni kalendarzowych. W przypadku opóźnienia przekraczającego 7 dni
kalendarzowych Zamawiający moŜe uznać, iŜ nastąpiło nieuzasadnione rozwiązanie umowy z
winy Wykonawcy i tym samym Zamawiającemu przysługuje prawo do zastosowania zapisów
ust. 1, pkt. c) niniejszego paragrafu.
c) nieuzasadnionego rozwiązania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w szczególności:
zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaŜy i dostarczania Produktów lub wykonywania innych
obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, z zastrzeŜeniem punktów a) i b)
niniejszego ust., jak równieŜ odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w związku z
niewywiązywaniem się Wykonawcy z zapisów umownych z podwykonawcą, w przypadku i
zakresie, o którym mowa w ustawie Pzp, w części dotyczącej podwykonawstwa - Wykonawca
zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 15 % łącznej wartości brutto
Produktów, których sprzedaŜ i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyŜszającego wysokość kar umownych w przypadku, gdy kary nie pokryją wartości
poniesionych szkód.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia ewentualnych kar umownych i kwot o których
mowa w Par. 1 ust. 8, z naleŜnościami Wykonawcy przysługującymi mu na podstawie
postanowień niniejszej umowy.
4. Strony mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadkach i na zasadach określonych w
Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., z póŜn. zm. i aktami
wykonawczymi do ustawy, zwanej dalej „PZP”, (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z
późn.
zm.)
5. Kary umowne wynikające z postanowień niniejszej umowy płatne będą przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wezwania Wykonawcy do ich
uiszczenia.
6. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt a) i b) niniejszego paragrafu będą naliczane do
dnia dokonania przez Zamawiającego Zakupu Interwencyjnego, przy czym zobowiązanie do
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zapłaty kary umownej wskazanej powyŜej, nie będzie zwalniać Wykonawcy ze zobowiązania do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wynikającej z róŜnicy pomiędzy ceną zakupu
zamówionych i nie dostarczonych w terminie przez Wykonawcę Produktów u innego dostawcy, a
ceną oferowaną przez Wykonawcę, o której mowa w § 1 ust. 8 niniejszej umowy.
§ 4.
1. Zapłata za zamówione i dostarczone Produkty nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej
przez Wykonawcę faktury, po spełnieniu warunków, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, w
terminie do 30 dni od dnia otrzymania przedmiotowej faktury (prawidłowo wystawionej) przez
Zamawiającego. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze.
2. Wykonawca nie moŜe bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego przenieść
wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego, a wynikających z niniejszej umowy
na rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego.
§ 5.
1.Osobami
odpowiedzialnymi
za
realizację
niniejszej
umowy
są:
ze strony Wykonawcy – ……………………………………………………..……….……………,
tel. …………………………………………….., e-mail………………………………………….
oraz ze strony Zamawiającego – ……………………. – ………………………………………….
tel. ……………………………………………..., e-mail: …………………………………………
2. W razie zmiany danych osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy kaŜda ze stron
zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach drugą stronę na piśmie. Zmiana wywołuje skutek z
chwilą poinformowania o niej drugiej strony.
3. Dokonanie zmian w zakresie określonym w niniejszym § Umowy nie stanowi zmiany Umowy,
jednakŜe kaŜdorazowo wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony.
§ 6.
1. Wszelkie oświadczenia i informacje składane przez Strony wymagają formy pisemnej pod
rygorem niewaŜności.
2. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń w związku z Umową:
1) dla Wykonawcy – …………………………………………..….
2) dla Zamawiającego – 30 Stycznia 57/58, 83-110 Tczew
3. Strony wskazują następujące osoby do dokonywania uzgodnień w związku z wykonaniem
Umowy
1) dla Wykonawcy – ……….…………………..…………………
2) dla Zamawiającego – ……………………….………………....
4. KaŜda ze Stron jest obowiązana niezwłocznie powiadomić pisemnie drugą Stronę o kaŜdej
zmianie adresu pod rygorem uznania pisma skierowanego na dotychczasowy adres za skutecznie
doręczone. Zmiana wywołuje skutek z chwilą poinformowania o niej drugiej strony.
5. Dokonanie zmian w zakresie określonym w niniejszym § Umowy nie stanowi zmiany Umowy,
jednakŜe kaŜdorazowo wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony.
§ 7.
1. Strony zgodnie postanawiają, Ŝe Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie
szkody poniesione przez Zamawiającego oraz jakiekolwiek osoby trzecie, powstałe w związku z
wykonywaniem niniejszej umowy.
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2. Przez wykonywanie niniejszej umowy w rozumieniu ust. 1 niniejszego paragrafu, strony
rozumieją okres obejmujący czas od chwili złoŜenia zamówienia przez Zamawiającego do chwili
odebrania przez Zamawiającego dostarczonych przez Wykonawcę Produktów, w tym w
szczególności logistyczny proces dostarczenia Produktów w miejsce wskazane przez
Zamawiającego.
§ 8.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają w pierwszej kolejności
zapisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r., poz. 2164 z późn. zm), a następnie przepisy Kodeksu Cywilnego
2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą mieć miejsce tylko w przypadkach określonych
w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r., poz. 2164 z późn. zm), lub dodatkowo w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń:
a) ustawowej zmiany podatku VAT (zmianie ulegnie tylko cena brutto).
b) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
c)
wystąpienia konieczności zredukowania zamówień do faktycznych potrzeb lub
przedłuŜenia terminu realizacji dostawy w związku z koniecznością udzielenia zamówień o
których mowa w art. 67, ust. 1, pkt 6 i 7 Pzp (do 20% wartości zamówienia podstawowego)
lub skorzystania z tych zamówień bez konieczności przedłuŜania terminu realizacji dostawy.
d) w sytuacji, o której mowa w §1 ust. 14 niniejszej umowy.
Jako sposób zmian i uzupełnień dozwolonych w treści niniejszej umowy ustala się formę
pisemnego oświadczenia, które kaŜdorazowo powinno zawierać uzasadnienie, pod rygorem
niewaŜności takiego oświadczenia, lub dokumentu określonego przez ustawę Pzp w przypadkach
zmian w niej dozwolonych.
3. Strony będą dąŜyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć przy realizacji
niniejszej umowy na drodze ugodowej. JeŜeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne
sprawy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym
egzemplarzu dla kaŜdej ze stron.
5. Załącznikami do niniejszej umowy są:
a) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo - cenowy oraz załącznik nr 3 do SIWZ, złoŜone przez
Wykonawcę w jego ofercie, do postępowania 05/PN/2017,
b) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, złoŜona w postępowaniu 05/PN/2017,
c) SIWZ do postępowania 05/PN/2017.
Wykonawca:

Zamawiający:

Akceptuję projekt umowy:
____________ dnia __.__.____ r.
_______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (WZÓR)

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE
PRZYNALEśNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
(pieczęć Wykonawcy)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym nr 05/PN/2017, na:
DOSTAWĘ LEKÓW, MATERIAŁÓW SZEWNYCH, FOLII OPERACYJNYCH,
OPATRUNKÓW, TESTÓW DO STERYLIZACJI, TAŚM I SYSTEMÓW
GINEKOLOGICZNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW NA POTRZEBY MEDYCZNE
ZAMAWIAJĄCEGO
Niniejszym oświadczam(y), iŜ:
1) nie naleŜę/ymy do Ŝadnej *
2) naleŜę/ymy do*
(*niepotrzebne skreślić)

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Prawo zamówień publicznych.
W związku z przynaleŜnością do grupy kapitałowej podajemy jej uczestników:
(Wykonawca nie naleŜący do grupy kapitałowej poniŜsze rubryki przekreśla lub pozostawia niewypełnione).

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

W związku z przynaleŜnością do grupy kapitałowej, w przypadku gdy uczestnicy tej grupy
kapitałowej złoŜyliby odrębne oferty lub oferty częściowe w niniejszym postępowaniu,
przedkładam dowody, Ŝe powiązania z tymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

________________ dnia __.__.____ r.
______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (WZÓR)

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA
WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
Uwaga:
1. Niniejszego załącznika nie składają Wykonawcy, którzy nie korzystają z zasobów innych podmiotów.
2. W przypadku korzystania z zasobów więcej niŜ jednego podmiotu zobowiązanie to wypełnić dla kaŜdego podmiotu
oddzielnie.

W związku z przetargiem nieograniczonym nr 05/PN/2017, na:
DOSTAWĘ LEKÓW, MATERIAŁÓW SZEWNYCH, FOLII OPERACYJNYCH, OPATRUNKÓW, TESTÓW DO
STERYLIZACJI, TAŚM I SYSTEMÓW GINEKOLOGICZNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW NA
POTRZEBY MEDYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO

Ja / My:
Lp.

Pełna nazwa podmiotu oddającego do
dyspozycji niezbędne zasoby

Adres podmiotu

Numer telefonu i faksu i
adres e-mail

Tel.:
___________________
Faks:
___________________
E-mail:
___________________
Zobowiązuję się/ zobowiązujemy się do oddania na rzecz ______________________________________
(nazwa Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(wymienić zakres dostępnych Wykonawcy zasobów, sposób ich wykorzystania przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia
publicznego oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego)

________________ dnia __.__.____ r.
______________________________________
(podpis i pieczęć osoby upełnomocnionej do złoŜenia
podpisu w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasobów)
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