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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

ZAMAWIAJĄCY:  
 
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej – zwana dalej także Miejską Stacją Pogotowia Ratunkowego w 
Gdyni lub Zamawiającym. 
 
81-394 Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia. 
 
KRS: 0000011428; REGON: 190502151. 
 
www.pogotowie.gdynia.pl 

 
 

2. DEFINICJE ORAZ TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

DEFINICJE:  
 
USTAWA - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. 
z dnia 8 czerwca 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwana dalej także 
Ustawą. 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - zwana dalej także 
SIWZ - oznacza niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami, wzorami, 
formularzami i innymi dokumentami stanowiącymi jej integralną część.  
 
OFERTA - zestawienie wszystkich załączników, oświadczeń, wzorów i 
dokumentów żądanych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
 
Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami art. 10 
ust.1 oraz art. 39-46 Ustawy, w procedurze adekwatnej dla wartości zamówienia 
poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
Ustawy. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ TERMIN WYKONANIA 
ZAMÓWIENIA. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
 
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy, do siedziby Zamawiającego, 
niżej wymienionego sprzętu jednorazowego i sprzętu RTG, posegregowanych w 
dwadzieścia grup asortymentu, z których każda stanowi samodzielną część 
zamówienia.  
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w dwudziestu, niżej 
wymienionych, grupach asortymentowych. 
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Poszczególne grupy asortymentu nie mogą być dzielone przez Wykonawców. 
Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w 
danej grupie, zostaną odrzucone. 
 

     GRUPA 1 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  

1. igła 0,5mm/25mm/100szt.  108 op.  

2. igła 0,6mm/30mm/100szt.  114 op.  

3. igła 0,7mm/40mm/100szt. 81 op.  

4. igła 0,8mm/40mm/100szt. 126 op.  

5. igła 0,9mm/40mm/100szt.  27 op.  

6. igła 1,2mm/40mm/100szt.  114 op.  

7. strzykawka 2ml/100szt. 216 op.  

8. strzykawka 5ml/100szt.  84 op.  

9. strzykawka 10ml/100szt.  108 op.  

10. strzykawka 20ml/100szt.  56 op.  

11. venflon 0,7mm (żółty) 450 szt.  

12. venflon 0,9mm (niebieski)  5 700 szt.  

13. venflon 1,1mm (różowy) 12 150 szt.  

14. venflon 1,3mm (zielony)   9 900 szt.  

15. venflon 1,5mm (biały)  1 350 szt.  

16. venflon 1,7mm (szary) 300 szt.  

17. venflon 2,0mm (brązowy)  300 szt.  

 
     GRUPA 2 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  

1. przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych 4 110szt.  

 
     GRUPA 3 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  

1. ostrze wymienne nr11/100szt. 6 op.  

2. ostrze wymienne nr12/100szt 3 op.  

3. ostrze wymienne nr14 /100szt. 3 op.  

4. ostrze wymienne nr16/100szt. 3 op.  

5. ostrze wymienne nr20/100szt. 6 op.  

6. ostrze wymienne nr21/100szt. 21 op.  

7. ostrze wymienne nr22/100szt. 21 op.  

8. ostrze wymienne nr23/100szt. 21 op.  

9. ostrze wymienne nr24/100szt. 3 op.  

 
     GRUPA 4 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  

1. rękawice jałowe 6,0/1para 30 par  

2. rękawice jałowe 6,5/1para  30 par  

3. rękawice jałowe 7,0/1para  30 par  

4. rękawice jałowe 7,5/1para 150 par  

5. rękawice jałowe 8,0/1para  150 par  

6. rękawice diagnostyczne latex „S”/100szt. 597 op.  

7. rękawice diagnostyczne latex „M”/100szt.  684 op.  

8. rękawice diagnostyczne latex „L”/100szt.  810 op.  

9. rękawice diagn. winyl bezpudrowe „S”/100szt.  102 op.  
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10. rękawice diagn. winyl bezpudrowe„M”/100szt. 675 op.  

11. rękawice diagn. winyl bezpudrowe „L”/100szt. 768 op.  

12. rękawice diagn. nitryl „S”/100szt. 120 op. 

13. rękawice diagn. nitryl „M”/100szt.  180 op. 

14. rękawice diagn. nitryl „L”/100szt. 210 op. 

 
     GRUPA 5 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  

1. rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym 
2,5mm  

15 szt.  

2. rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym 
3,0mm 

15 szt.  

3. rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym 
3,5mm  

15 szt.  

4. rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym 
4,0mm  

15 szt.  

5. rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym 
4,5mm  

15 szt.  

6. rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym 
5,0mm  

15 szt.  

7. rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym 
6,0mm  

30 szt.  

8. rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym 
7,0mm  

165 szt.  

9. rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym 
7,5mm  

270 szt.  

10. rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym 
8,0mm  

300 szt.  

11. rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym 
8,5mm  

120 szt.  

12. rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym 
9,0mm 

60 szt.  

13. rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym 
9,5mm  

30 szt.  

14. rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym 
10,0mm  

15 szt.  

15. rurka ustno-gardłowa CH0  30 szt.  

16. rurka ustno-gardłowa CH1  45 szt.  

17. rurka ustno-gardłowa CH2  75 szt.  

18. rurka ustno-gardłowa CH3  150 szt.  

19. rurka ustno-gardłowa CH4  120 szt.  

 
     GRUPA 6 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  

1. cewnik do odsysania CH6  30 szt.  

2. cewnik do odsysania CH8 30 szt.  

3. cewnik do odsysania CH12  75 szt.  

4. cewnik do odsysania CH14 135 szt.  

5. cewnik do odsysania CH16 120 szt.  

6. cewnik do odsysania CH18  240 szt.  

7. cewnik do podawania tlenu przez nos 720 szt.  

 
     GRUPA 7 
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Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  

1. maska tlenowa z drenem dla dorosłych  „XL” 2 745 szt.  

2. maska tlenowa z drenem dla dzieci  „M” 300 szt.  

 
     GRUPA 8 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  

1. szpatułki laryngologiczne drewniane –100szt. 240op.  

 
     GRUPA 9 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  

1. torebki do sterylizacji 90mm/200mm/200szt. 9 op.  

2. torebki do sterylizacji 130mm/250mm/200szt.  21 op.  

3. torebki do sterylizacji 140mm/280mm/200szt.  9 op.  

4. torebki do sterylizacji 200mm/330mm/200szt. 15 op.  

5. torebki do sterylizacji 57mm/105mm/200szt. 6 op. 

 
     GRUPA 10 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  

1. pojemnik na odpady medyczne 2L                              660 szt.  

2. pojemnik na odpady medyczne 10L                           1 797 szt.  

3. pojemnik na odpady medyczne 5L                              700 szt.  

4. pojemnik na odpady medyczne 0,7L – płaski           1 080 szt.  

 
     GRUPA 11 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  

1. podkład włókninowy na nosze 210cm/140cm  3 540szt.  

 
     GRUPA 12 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  

1. elektrody do ekg 23 850 szt.  

 
     GRUPA 13 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  

1. opaska uciskowa taśmowa – staza 54 szt.  

 
     GRUPA 14 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  

1. papier do ekg 50mm/30m 9 szt.  

2. papier do ekg 100mm/40m 30 szt.  

3. papier do ekg 112mm/25m  15 szt.  

4. papier do ekg 135mm/130mm (składanka) 60 szt.  

5. papier do LifePak 12  106mm/25m 90 szt.  

6. papier termoczuły do Zoll M-Series 15 szt.  

 
     GRUPA 15 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  

1. zaciskacz do pępowiny 30 szt.  

 
     GRUPA 16 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  

1. folia termoizolacyjna (koc ratunkowy)                       360 szt.  

 
     GRUPA 17 
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Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  

1. Filtr oddechowy do respiratora 480 szt.  

 
     GRUPA 18 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  

1. płachta wypadkowa z czarnej folii 140mm/200mm 1 800 szt.  
 

     GRUPA 19 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  

1. Błona niebieska rtg  3 x 4 / 150szt. 15 op.  

2. Błona niebieska rtg  13 x 18 / 100szt. 81 op.  

3. Błona niebieska rtg  18 x 24 / 100szt. 150 op.  

4. Błona niebieska rtg  24 x 30 / 100szt. 177 op.  

5. Błona niebieska rtg  30 x 40 / 100szt. 21 op.  

6. Błona niebieska rtg  35 x 43 / 100szt. 42 op.  

7. Błona niebieska rtg  35 x 35 / 100szt. 12 op.  

8. Błona  niebieska rtg  15 x 40 / 100szt. 6 op.  

9. Błona  niebieska rtg  18 x 43 / 100szt. 12 op.  

10. Błona  niebieska rtg  20 x 40 / 100szt. 12 op.  

11.  Wywoływacz do ciemni automatycznej 2 x 20L 69 op.  

12. Utrwalacz do ciemni automatycznej 2 x 20L 81 op.  
 

     GRUPA 20 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  

1. Koperta rtg 18mm x 24mm                                        24 szt.  

2. Koperta rtg 24mm x 30mm                                        39 szt. 

3. Koperta rtg 35mm x 43mm                                        60 szt. 

 
Oferowany asortyment winien posiadać niezbędne pozwolenia, świadectwa, 
deklaracje zgodności i certyfikaty CE, dopuszczające go do stosowania i obrotu 
na terenie Polski i krajów UE oraz spełniać wymogi z Ustawy o wyrobach 

medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 107, poz. 679), a także posiadać 

termin przydatności do stosowania nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy. 
 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień 
CPV: 
 
33100000-1 – urządzenia medyczne, 33141420-0 – rękawice chirurgiczne, 
25310000-7 – klisza radiologiczna. 

 
Zamawiający powyżej określił szacunkową ilość asortymentu stanowiącego 
przedmiot zamówienia, będącą jednocześnie opcją maksimum. Ilość 
zamawianego asortymentu może ulec jednak zmniejszeniu, w zależności od 
rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego, lecz nie więcej niż o 20 % 
(słownie: dwadzieścia procent), co stanowi opcję minimum. 

 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 

Termin wykonania zamówienia: Sukcesywnie przez 36 (słownie: trzydzieści 
sześć) miesięcy od daty podpisania umowy, bądź do wyczerpania kwoty z opcji 
maksimum, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. 

 

https://legalis.net.pl/akt.do?link=AKT%5b%5dLOCK.135364734
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4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. WYKAZ 
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE ZOBOWIĄZANI  SĄ  DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU: POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU; WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO 
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH 
MOWA W ART. 24 UST. 1. USTAWY; POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANA 
DOSTAWA ODPOWIADA WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCEGO.  

 
4.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 
 
1) W przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać  zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz.1817) [dalej 
Rozporządzenie w sprawie dokumentów], Wykonawca winien do oferty 
załączyć dokumenty, wskazane poniżej w wykazie oświadczeń i dokumentów, 
jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 1 Ustawy, dotyczące podmiotów, na których zasobach Wykonawca będzie 
polegał. 

2) W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie 
dokumentów, Wykonawca winien złożyć dokumenty tam wskazane, o ile żąda 
się ich w wykazach oświadczeń i dokumentów poniżej. 

3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument/dokumenty zgodnie z 
postanowieniami § 4 Rozporządzenia w sprawie dokumentów, w zakresie 
wskazanym w tym przepisie i poniżej w wykazie oświadczeń i dokumentów, 
jakie zobowiązani są  dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 1 Ustawy i zgodnie z wymogami wskazanymi w § 4 ust. 2 i 3 
Rozporządzenia w sprawie dokumentów. 

4) Do dokumentów mających potwierdzać, iż oferowana dostawa odpowiada 
określonym przez Zamawiającego wymaganiom, zastosowanie mają przepisy 
§ 5 Rozporządzenia w sprawie dokumentów. 

5) Wszelkie dokumenty winny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w 
języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia – Wykonawcy są zobowiązani dołączyć dodatkowo dokument 
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w 
postępowaniu i przy zawieraniu umowy w sprawie zamówienia. Każdy  z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest 
zobowiązany do złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w 
poniższych wykazach dotyczących niepodlegania wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego (na podstawie przepisu art. 24 ust.1 
Ustawy). 
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4.2 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania, 
2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania zamówienia, 
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia,  
4) znajdują się w sytuacji  ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania 

zamówienia. 
 
Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu nastąpi przy 
zastosowaniu formuły: spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w 
oświadczeniach i dokumentach, wyszczególnionych poniżej i przedłożonych 
przez Wykonawcę. 
 
4.3 WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ  
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
 
W celu wykazania, że Wykonawcy: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania, do oferty należy dołączyć 
oświadczenie (na załączniku numer 2 do SIWZ),  

2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania zamówienia, do 
oferty należy dołączyć oświadczenie (na załączniku numer 2 do SIWZ), 

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia – do oferty należy dołączyć oświadczenie (na 
załączniku numer 2 do SIWZ), 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia - do oferty należy dołączyć oświadczenie (na załączniku numer 2 
do SIWZ). 
 

4.4 WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ  
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO 
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH 
MOWA W ART. 24 UST. 1. USTAWY. 

 
Wykonawca winien do oferty załączyć: 
1) oświadczenie (na załączniku nr 3 do SIWZ), iż nie podlega wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (na podstawie przepisu 
art. 24 ust.1 Ustawy), 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 
o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. W stosunku do osób fizycznych tylko 
oświadczenia (na załączniku nr 2 do SIWZ). 

 
4.5 WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ  
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DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANA 
DOSTAWA ODPOWIADA WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCEGO.  
 
Wykonawcy winien załączyć do oferty: 
1) oświadczenie (w formularzu ofertowym na załączniku numer 1 do SIWZ), że 

oferowany asortyment posiada niezbędne pozwolenia, świadectwa, deklaracje 
zgodności i certyfikaty CE, dopuszczające go do stosowania i obrotu na 
terenie Polski i krajów UE oraz, że spełnia wymogi z Ustawy o wyrobach 
medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 107, poz. 679). 

 
4.6 WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUEMNTÓW JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO 
OFERTY. 
 
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do złożenia: 
1) wypełnionego Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 
2) wypełnionego Formularza Cenowego – stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

5. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

 
1) Adres strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczona została 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pogotowie.gdynia.pl. 
2) Językiem obowiązującym w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego  jest język polski.  
3) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami, którą złoży Wykonawca, musi być 

napisana w języku polskim. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach 
obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym 
przez Wykonawcę. Również w języku polskim prowadzona będzie cała 
korespondencja między Zamawiającym, a Wykonawcami. 

4) W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje należy przekazywać pisemnie lub faksem. Wszelkie 
zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą 
faksu wymagają niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania przez 
stronę, do której są skierowane. 

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą 
elektroniczną. 

6) Dane do korespondencji: Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Żwirki i Wigury 14, 81-
394 Gdynia. Faks do korespondencji: faks: 058-660-88-12 (od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00 – 15.00). Znak postępowania: MSPR/ZP/N/04/2012 (w 
korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym 
znakiem).  

7) Dni i godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku (dni robocze), 
w godz. 7.30 – 15.00. 

8) Do kontaktu z Wykonawcami upoważniony jest p. Mariusz Guzdek –  strona 
merytoryczna - tel.: 58 660 88 16 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00). 

 

https://legalis.net.pl/akt.do?link=AKT%5b%5dLOCK.135364734
http://www.pogotowie.gdynia.pl/
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6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

 
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. MIEJSCE ORAZ TERMIN 

SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
 

8.1 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:  
 

1) Ofertę - należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą 
Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w 
postępowaniu. 

3) Oferta musi być napisana w języku polskim oraz musi być podpisana przez 
Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z 
dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego 
upełnomocnionego przedstawiciela. 

4) Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z 
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  

5) Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej  
kopercie opatrzonej następującymi napisami: 

 

Przetarg nieograniczony - znak: MSPR/ZP/N/04/2012 
Oferta – Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego i sprzętu RTG 
Nazwa i siedziba Wykonawcy 
Nie otwierać przed: 21.03.2012 ROKU GODZ. 14.40  

 
6) Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej 

otwarcia.       
7) Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i w sposób trwały 

połączone. 
8) Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą 

być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 
 
 

UWAGA :  
Informacje składane w trakcie niniejszego postępowania stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być 
udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być opatrzone 
klauzulą: "NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. 
INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W 
ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ 
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KONKURENCJI" i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w 
sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w 
przepisie art. 86 ust. 4 Ustawy. 

 
8.2 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

 
1) Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej treścią, określoną w 8.1 pkt. 5)  

powyżej - należy doręczyć do dnia: 21.03.2012 roku do godz. 14.00 do: 
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14, 81-
394 Gdynia, Dział  zamówień publicznych. 

2) Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez 
Zamawiającego. 

3) Oferta złożona po terminie określonym w pkt.1) i 2) powyżej – Zamawiający 
niezwłocznie zwraca ofertę bez otwierania.  

4) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty - przed upływem terminu do 
składania ofert określonego w pkt. 1) i 2) powyżej. 

5) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie 
przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt.5) powyżej, a 
koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”. 

 
8.3 MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 

 
1) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w trakcie  posiedzenia Komisji Przetargowej, 

które odbędzie się w  dniu: 21.03.2012 roku o godz. 14.40 w Miejskiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia, 
Sekretariat. 

2) Otwarcie ofert jest jawne. 
3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert 
Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także ceny. 

4) W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na 
jego wniosek, Zamawiający prześle mu niezwłocznie informacje zawierające: 
nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte, ceny tych 
ofert oraz kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5) Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Miejskiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SPZOZ. 

6) Zamawiający - po zatwierdzeniu, o którym mowa w pkt. 5) powyżej - 
powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze oferty 
najkorzystniejszej - podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy 
(firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze 
streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację 
przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację, zamieszczając 
te informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie. Zamawiający powiadomi także Wykonawców, którzy złożyli 
oferty o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne, oraz wskaże Wykonawców, którzy zostali 
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wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne a także 
poinformuje o terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może być zawarta.  

 

9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
 

1) Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny w formularzu oferty 
(załącznik numer 1 do SIWZ) ceny. Cena winna być wyrażona w złotych 
polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do 
jednego grosza (zgodnie z zasadami matematyki). 
Cena musi obejmować wszelkie koszty Wykonawcy, w tym: 

 wartość przedmiotu zamówienia, 

 podatek VAT, 

 koszt sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia do siedziby 
Zamawiającego. 

2) Ceny jednostkowe przedstawione przez Wykonawcę w FORMULARZU 
CENOWYM (załącznik numer 4 do SIWZ) nie będą podlegały zmianom w 
trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na niekorzyść Zamawiającego. Nie 
dotyczy to zmian stawki podatku VAT obowiązującej z mocy prawa (od daty 
wejścia jej w życie).  
 
Jeżeli Wykonawca zastosuje w swojej Ofercie opust cenowy, to musi go 
uwzględnić w cenie. 
 

3) Cena jest kompletna i zawiera w sobie wynagrodzenie Wykonawcy za cały 
przedmiot umowy obejmując wszelkie ponoszone przez niego koszty. 

4) Waluta ceny – PLN. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą mogą 
być prowadzone wyłącznie w walucie: PLN. 

5) Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadzić będzie do powstania 
obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia 
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w 
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

6) Zgodnie z treścią art. 87 ust.2 Ustawy – Zamawiający poprawi w złożonych 
ofertach oczywiste omyłki pisarskie a także oczywiste omyłki rachunkowe, z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. W przypadku różnicy w oznaczeniu wartości liczbowych 
oznaczonych cyframi (liczbami) oraz literami (słowami) za poprawne i wiążące 
uznaje się oznaczenie literami (słowami). 

    
10. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY 

OFERT. 
 

Dokonując wyboru oferty - Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami - ocenianymi wg podanych niżej zasad: 
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Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie: 

Lp. KRYTERIUM RANGA  

  1. Cena  100 % 

     
UWAGA: Zamawiający dokona oceny oferty w poszczególnych grupach 
asortymentowych. 
 
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium "cena": 
 
Punktacja za kryterium - cena - obliczona będzie wg następującego wzoru: 
 
                                cena najniższa  
P= -----------------------------------------------------------------------------------------  x 100 
                            cena oferty rozpatrywanej 

 
P- liczba punktów za kryterium –„ cena” 
na podstawie danych zawartych w FORMULARZU OFERTY stanowiącym 
załącznik numer 1 do SIWZ. 
   
W toku dokonywanej oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia 
przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert 
zgodnie z art.87 pkt.1 Ustawy. 
 
Ocena końcowa oferty. 
Ocenę końcową oferty dla danej części zamówienia, tj. danej grupy 
asortymentowej, stanowi liczba punktów uzyskanych w w/w kryterium. 
 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy w części (częściach), którego 
oferta: 

 odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie,  

 odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ, 

 została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru 
(uzyskała największą liczbę punktów) w danej grupie asortymentowej. 

 
11. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE  

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.    

 
1) Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

zostanie zawarta, z zastrzeżeniem przepisu art. 183 Ustawy, w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem w/w terminu, jeżeli w sytuacji, o której mowa w art. 94 ust. 2 Ustawy.  

3) Zamawiający poinformuje o terminie i miejscu podpisania umowy – 
Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w formie 
pisemnej i faksu.   
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4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia – Zamawiający nie będzie żądał umowy regulującej współpracę 
tych podmiotów.  

 
12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY. 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
 

13. WZÓR UMOWY. 
 

UMOWA NR ……………. 
 ZAWARTA W WYNIKU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU 
NIEOGRANICZONEGO - ZNAK: MSPR/ZP/N/04/2012 

 
w dniu …………………  w ............. pomiędzy: 
 
....................................................................................................... wpisanym do 
...........................................................NIP......................., REGON.........................., 
reprezentowanym przez: ..................................., zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM  
 
a 
 
....................................................................................................... wpisanym do 
...........................................................NIP......................., REGON.........................., 
reprezentowanym przez: ..................................., zwanym dalej WYKONAWCĄ  
  
o następującej treści: 
 

§1 
 

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego i sprzętu RTG 
przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego. Oferowany asortyment winien 
posiadać niezbędne pozwolenia, świadectwa, deklaracje zgodności i certyfikaty CE, 
dopuszczające go do stosowania i obrotu na terenie Polski i krajów UE oraz 
spełniać wymogi z Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 
Nr 107, poz. 679), a także posiadać termin przydatności do stosowania nie krótszy 
niż 12 miesięcy od daty dostawy. 

2. Szczegółową specyfikację przedmiotu umowy zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy. 

3. Zamawiający w Załączniku nr 1 określił szacunkową ilość asortymentu stanowiącego 
przedmiot umowy, będącą jednocześnie opcją maksimum. Ilość zamawianego 
asortymentu może ulec jednak zmniejszeniu, w zależności od rzeczywistego 
zapotrzebowania Zamawiającego, lecz nie więcej niż o 20 % (słownie: dwadzieścia 
procent), co stanowi opcję minimum. 

4. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, partiami, stosownie do zapotrzebowania 
Zamawiającego. Ilość i rodzaj asortymentu objętego poszczególnymi dostawami 
ustalana będzie każdorazowo telefonicznie i potwierdzana pisemnie (faks). 
Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie 
do 4 (słownie: czterech) dni roboczych od daty zgłoszenia zapotrzebowania. 

https://legalis.net.pl/akt.do?link=AKT%5b%5dLOCK.135364734
https://legalis.net.pl/akt.do?link=AKT%5b%5dLOCK.135364734
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5. Dostawy odbywać się będą do siedziby Zamawiającego. Dostarczony asortyment 
musi być oznakowany, posiadać instrukcję użytkowania, opis wyrobu, etykiety 
(oryginalne) sporządzone w języku polskim oraz wszystkie niezbędne dla 
bezpośredniego użytkownika informacje, instrukcje w języku polskim dotyczące 
magazynowania i przechowywania przedmiotu umowy. 

6. W przypadku  uzasadnionej reklamacji co do dostarczonego przedmiotu umowy - 
Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości bezzwłocznie, jednak 
zawsze nie później niż w trzy dni kalendarzowe od dnia zgłoszenia. 

7. Zamawiający w każdej chwili uprawniony jest do żądania od Wykonawcy wszelkich 
dokumentów koniecznych do potwierdzenia prawidłowości i zgodności z przepisami 
prawa, wykonywania przez niego niniejszej umowy, w szczególności dokumentów 
potwierdzających, iż oferowany asortyment posiada niezbędne pozwolenia, 
świadectwa, deklaracje zgodności i certyfikaty CE, dopuszczające go do stosowania 
i obrotu na terenie Polski i krajów UE oraz, że spełnia wymogi z Ustawy o wyrobach 
medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 107, poz. 679). 

 
§2 

 
1. Wartość przedmiotu umowy określonego w §1 umowy dla opcji maksimum Strony 

ustalają na łączną kwotę ................................................................................... zł 
(słownie: .....................................................................................................................). 

2. Kwota, wskazana w ust. 1, zawiera: 
1) wartość całego przedmiotu umowy, 
2) podatek VAT  
3) koszt sukcesywnych dostaw przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego. 

3. Kwota określona w ust.1 została ustalona w oparciu o ofertę złożoną przez 
Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego - znak: MSPR/ZP/N/04/2012, stanowiącą wraz z 
załącznikami do niej, integralną część niniejszej umowy. Szczegółowe zestawienie 
cen przedmiotu umowy zawiera załącznik numer 1 do niniejszej umowy. 

4. Strony ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy kwoty jednostkowe określone w 
ofercie i załącznikach do niej, i w załączniku numer 1 do umowy nie mogą ulec 
zmianie na niekorzyść Zamawiającego. Nie dotyczy to zmian stawki podatku VAT 
obowiązującej z mocy prawa (od daty wejścia jej w życie). 

 
§3 
 

1. Płatność za poszczególne dostawy, prawidłowo zrealizowane zgodnie ze zgłoszonym 
przez Zamawiającego zapotrzebowaniem, dokonywana będą będzie przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturach. 

2. Zamawiający będzie dokonywać płatności za poszczególne, zrealizowane (zgodnie                         
z zamówieniami) dostawy - w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty dostawy  
i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§4 
 

1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w  
§ 1 ust. 4 umowy, Zamawiający będzie uprawniony do żądania od niego zapłaty 
kary umownej w wysokości 1 % wartości brutto danego zamówienia za każdy dzień 
opóźnienia. 

2. Jeżeli Wykonawca: 
a) nie przedłoży na żądanie Zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 1 

ust. 7 umowy, w terminie 4 dni roboczych od ich zażądania, bądź 
b) nie usunie w terminie nieprawidłowości wskazanych w reklamacji, 

https://legalis.net.pl/akt.do?link=AKT%5b%5dLOCK.135364734
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Zamawiający będzie uprawniony do żądania od niego zapłaty kary umownej w 
wysokości 0,5 % (słownie: pięć dziesiątych procenta) ogólnej wartości brutto 
zawartej umowy, określonej w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 

3.  W przypadku dwukrotnego opóźnienia Wykonawcy w dostawie asortymentu, w 
stosunku do terminu dostawy określonego w § 1 ust. 4 umowy - Zamawiającemu 
przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, w terminie 60 dni od daty 
upływu drugiego, uchybionego, terminu dostawy.  

4. W przypadku dwukrotnego opóźnienia Wykonawcy w usunięciu nieprawidłowości 
wskazanych w reklamacji - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od 
niniejszej umowy, w terminie 60 dni od daty upływu drugiego, uchybionego, terminu 
usunięcia reklamacji.  

5. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w przekazaniu dokumentów, o których mowa w 
§ 1 ust. 7 umowy, o 14 dni w stosunku do terminu do ich przedłożenia, bądź w 
przypadku odmowy ich złożenia, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia 
od niniejszej umowy, w terminie 60 dni od daty upływu tego 14 dniowego okresu, 
bądź, uzyskania wiedzy o odmowie. 

6. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo odstąpienia 
od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania części umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
Zamawiający będzie uprawniony do żądania od niego zapłaty kary umownej w 
wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) ogólnej wartości brutto zawartej umowy, 
określonej w § 2 ust. 1.  

8.  Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

9.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnym mu 
wynagrodzeniem. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy danego asortymentu w terminie, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego 
dostawcy w ilości i asortymencie nie zrealizowanej w terminie dostawy. W 
przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu 
umowy oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu, bez konieczności zmiany 
umowy. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do 
zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną 
asortymentu. 

 
§5 
 

Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od dnia jej podpisania, bądź do 
wyczerpania kwoty z opcji maksimum, w zależności co nastąpi wcześniej. 

 
§6 
 

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w 
poniższym zakresie: 

1) zwiększenia lub zmniejszenia ilości asortymentu, będącego przedmiotem 
umowy między pozycjami w ramach danej grupy, wyszczególnionej w 
Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, bez konieczności zmian ilości w 
załączniku będącym integralną częścią  umowy. Wartość  przedmiotu umowy 
po zmianach nie może, przekroczyć kwoty o której mowa w § 2 ust.1, 
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2) zmiany ceny jednostkowej brutto poszczególnego asortymentu, w przypadku 
ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 

3) zmniejszenia ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, 
będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy, 

4) zakupu towaru o tych samych parametrach lecz niższej cenie jeżeli nastąpi 
zmiana ceny producenta lub zostanie dopuszczony nowy, równoważny produkt 
o niższej cenie, 

5) zmiany numerów katalogowych w przypadku  wprowadzenia równoważnego 
produktu przez producenta  o takich samych właściwościach, 

6) zamiany poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy  
i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, z chwilą 
zaprzestania lub wstrzymania jego produkcji, bądź w podobnych sytuacjach, 
czego Wykonawca nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia niniejszej umowy, na 
tzw. „zamiennik”, tj. asortyment równoważny lub biorównoważny, pod 
warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego w tym również cenę 
jednostkową netto i brutto, 

7) wprowadzenia wszelkich zmian wynikających z okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego, 

8) zmiany ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, 
będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy wynikające ze zmiany wielkości opakowania wprowadzonej 
przez producenta, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do 
ceny objętej umową. 

 
§7 

 
1. Zakazuje się Wykonawcy dokonywać przelewu wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy. 
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie 

przepisy polskiego prawa procesowego i materialnego, w szczególności: Kodeksu 
Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy. 

3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności - formy 
pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu. 

4. Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy strony poddają 
rozstrzygnięciu sądom właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

5. Integralną część umowy stanowią:  

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca przetargu 
nieograniczonego – znak: MSPR/ZP/N/04/2014 

 oferta wraz z załącznikami złożona przez WYKONAWCĘ w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - znak: MSPR/ZP/N/04/2014. 

 szczegółowy opis przedmiotu umowy – załącznik numer 1 do niniejszej umowy.  
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 
 

Zamawiający                       Wykonawca                                                         
 
 
14. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO. 
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1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, 
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
Ustawy. 

2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy 
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie Ustawy. 

3) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia 
c) odrzucenia oferty odwołującego, 

4) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, 
zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

6) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu 
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 
treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł 
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, 
jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 
Ustawy.  

7) Odwołanie wnosi w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały 
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo w terminie 10 dni - 
jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

8) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

9) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7) i 8) wnosi się w 
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. 

10) Szczegółowe postanowienia dotyczące Odwołania znajdują się w Ustawie 
Dział VI „Środki ochrony prawnej” rozdział 1, art.180 – 198. 

11) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu.  

12) Szczegółowe postanowienia dotyczące Skargi do sądu znajdują się w Ustawie 
PZP Dział VI „Środki ochrony prawnej” rozdział 3, art.198a – 198g. 

 
15.  POZOSTAŁE INFORMACJE. 
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1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest 
udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem składania terminu ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  wpłynął do zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. Zamawiający jest zobowiązany jednocześnie przesłać treść 
zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieścić na stronie internetowej, 
na której zamieszczona została Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

2) W uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu do 
składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana 
treści SIWZ stanie się częścią SIWZ, zostanie przekazana niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszczona na 
stronie internetowej Zamawiającego, na której zamieszczona została 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Jeżeli zmiana treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu - Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie  
ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w wyniku zmiany treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie prowadzącej do zmiany 
treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania 
ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na 
stronie internetowej, na której zamieszczona została Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

3) Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców, o którym mowa w art.38 
ust.3 Ustawy. 

4) Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, przeprowadzenia 
aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, oraz 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie 
przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. Zamawiający nie udziela 
zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat na poczet 
realizowanej sprzedaży. 

6) Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia 
podwykonawcom. Wykonawca winien jednak wskazać część zamówienia, 
którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak takiej informacji uznaje się 
za oświadczenie o samodzielnym wykonaniu całego przedmiotu umowy o 
udzieleniu zamówienia publicznego. 

 
16.  ZAŁĄCZNIKI. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTY 
 
 
.............................................                                    .........................................., dnia ............ 
 / pieczątka nagłówkowa  Wykonawcy/                                             / miejscowość/ 

 

OFERTA 

na sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego i sprzętu RTG  
do Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego -  
znak: MSPR/ZP/N/04/2012 

 
 

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym wzorem 
umowy), my niżej podpisani, reprezentujący: 
 
 

........................................................................................................................................ 
                                                      / nazwa Wykonawcy/ 
 
....................................................................................................................................... 
                                                      / siedziba Wykonawcy/ 
 

numer telefonu.....................................................numer faksu...................................... 

 
adres internetowy..............................e-mail ................................................................. 

 
województwo................................................................................................................. 

 
REGON:............................................NIP....................................................................... 

Wszelka korespondencja winna być kierowana z wykorzystaniem w/w danych. 
 

I. OŚWIADCZENIA  
 

Oświadczamy, że: 
1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i wszystkimi 

innymi dokumentami, otrzymanymi od Zamawiającego i przyjmujemy je bez 
zastrzeżeń, a także oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu zamówienia, 
zgodnie z wymogami określonymi w tych dokumentach.          

2. Uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania i złożenia oferty. 
3. Akceptujemy, iż wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty. 
4. Akceptujemy wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia czas 

związania ofertą.     
5. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze 

umowy. 
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6. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (mamy świadomość, 
iż za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada na zasadach 
określonych w Kodeksie Karnym). 

7. Zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do 
podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

8. Oferowany asortyment posiada niezbędne pozwolenia, świadectwa, deklaracje 
zgodności i certyfikaty CE, dopuszczające go do stosowania i obrotu na terenie 
Polski i krajów UE oraz, że spełnia wymogi z Ustawy o wyrobach medycznych z 
dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 107, poz. 679). 

 
II. CENA:  
 
Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia za: 
 

GRUPA 1 
CENA ( brutto) *- .............................. (słownie: ............................................................ 
......................................................................................................................................) 
 

cena netto: ............... (słownie: ....................................................................................  
......................................................................................................................................) 
 

GRUPA 2 
CENA ( brutto) *- .......................... (słownie: ................................................................ 
......................................................................................................................................) 
 

cena netto: ............... (słownie: .................................................................................. .  
......................................................................................................................................)  
 

GRUPA 3 
CENA ( brutto) *- ............................. (słownie: ............................................................ 
......................................................................................................................................) 
 

cena netto: ............. (słownie: .................................................................................….  
......................................................................................................................................)  
 
GRUPA 4 
CENA ( brutto) *- ............................... (słownie: ........................................................... 
......................................................................................................................................) 
 

cena netto: ........................ (słownie: ........................................................................ .. 
......................................................................................................................................) 
 

GRUPA 5 
CENA ( brutto) *- ............................... (słownie: ........................................................... 
......................................................................................................................................) 
 

cena netto: ........................ (słownie: ...........................................................................  
......................................................................................................................................)  
 

GRUPA 6 
CENA ( brutto) *- .............................. (słownie: ............................................................ 
......................................................................................................................................) 
 

cena netto: ........................ (słownie: ........................................................................... 

https://legalis.net.pl/akt.do?link=AKT%5b%5dLOCK.135364734
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......................................................................................................................................)  
 
GRUPA 7 
CENA ( brutto) *- .............................. (słownie: ............................................................ 
......................................................................................................................................) 
 

cena netto: ........................ (słownie: ........................................................................... 
......................................................................................................................................)  
 

GRUPA 8 
CENA ( brutto) *- .............................. (słownie: ............................................................ 
......................................................................................................................................) 
 

cena netto: ............... (słownie: ....................................................................................  
......................................................................................................................................) 
 

GRUPA 9 
CENA ( brutto) *- .......................... (słownie: ................................................................ 
......................................................................................................................................) 
 

cena netto: ............... (słownie: .................................................................................. .  
......................................................................................................................................)  
 

GRUPA 10 
CENA ( brutto) *- ............................. (słownie: ............................................................ 
......................................................................................................................................) 
 

cena netto: ............. (słownie: .................................................................................….  
......................................................................................................................................)  
 
GRUPA 11 
CENA ( brutto) *- ............................... (słownie: ........................................................... 
......................................................................................................................................) 
 

cena netto: ........................ (słownie: ........................................................................ .. 
......................................................................................................................................) 
 

GRUPA 12 
CENA ( brutto) *- ............................... (słownie: ........................................................... 
......................................................................................................................................) 
 

cena netto: ........................ (słownie: ...........................................................................  
......................................................................................................................................)  
 

GRUPA 13 
CENA ( brutto) *- .............................. (słownie: ............................................................ 
......................................................................................................................................) 
 

cena netto: ........................ (słownie: ........................................................................... 
......................................................................................................................................)  
 
GRUPA 14 
CENA ( brutto) *- .............................. (słownie: ............................................................ 
......................................................................................................................................) 
 

cena netto: ........................ (słownie: ........................................................................... 
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......................................................................................................................................)  
 

GRUPA 15 
CENA ( brutto) *- .............................. (słownie: ............................................................ 
......................................................................................................................................) 
 

cena netto: ............... (słownie: ....................................................................................  
......................................................................................................................................) 
 

GRUPA 16 
CENA ( brutto) *- .......................... (słownie: ................................................................ 
......................................................................................................................................) 
 

cena netto: ............... (słownie: .................................................................................. .  
......................................................................................................................................)  
 

GRUPA 17 
CENA ( brutto) *- ............................. (słownie: ............................................................ 
......................................................................................................................................) 
 

cena netto: ............. (słownie: .................................................................................….  
......................................................................................................................................)  
 
GRUPA 18 
CENA ( brutto) *- ............................... (słownie: ........................................................... 
......................................................................................................................................) 
 

cena netto: ........................ (słownie: ........................................................................ .. 
......................................................................................................................................) 
 

GRUPA 19 
CENA ( brutto) *- ............................... (słownie: ........................................................... 
......................................................................................................................................) 
 

cena netto: ........................ (słownie: ...........................................................................  
......................................................................................................................................)  
 

GRUPA 20 
CENA ( brutto) *- .............................. (słownie: ............................................................ 
......................................................................................................................................) 
 

cena netto: ........................ (słownie: ........................................................................... 
......................................................................................................................................)  
 
 

*Cena musi obejmować: 
 wartość przedmiotu zamówienia, 
 podatek VAT, 
 koszt sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia do siedziby 

Zamawiającego. 
 

UWAGA: cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z 
dokładnością do jednego grosza (zgodnie z zasadami matematyki).  
 
 

..................................................................................................................... 
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III.DANE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW :  
1. Wykonawca NIE PRZEWIDUJE*/ PRZEWIDUJE podwykonawstwo                          
w ramach niniejszego zamówienia w poniższym zakresie: 

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

 

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców – 
Wykonawca odpowiada za ich działanie lub  zaniechanie jak za swoje własne. 
 
 
 

.............. .............................................................................................................     
                          / pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE 
OŚWIADCZENIA 
 
 
 
...........................................                                    .........................................., dnia ............ 
 ( pieczątka nagłówkowa  Wykonawcy)                                  ( miejscowość, data) 
 
znak: MSPR/ZP/N/04/2012 
 

OŚWIADCZENIA 
 
 

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego i sprzętu RTG do 
Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej – znak: MSPR/ZP/N/04/2012, w szczególności iż: 
1. posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności stanowiącej 

przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiada wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania zamówienia, 
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
 
 
 

.....................................................................................................................................     
              (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW 
DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
 
 
...........................................                                    .........................................., dnia ............ 
 ( pieczątka nagłówkowa  Wykonawcy)                                  ( miejscowość, data) 
 
znak: MSPR/ZP/N/04/2012 
 

OŚWIADCZENIA 
 
 

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego i 
sprzętu RTG do Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – znak: MSPR/ZP/N/04/2012, na podstawie 
przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r.  Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.). 

 
 
 

.....................................................................................................................................     
              (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 - FORMULARZ CENOWY 
 

 

 
……………………, dnia ……………………… 

 

 
/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ 
znak: MSPR/ZP/N/04/2012 
 

GRUPA 1 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  Cena 
netto za 

1 
op./szt. 
(w zł) 

Cena 
brutto za 1 
op./szt. (w 

zł) 

Cena brutto z 
kolumny 5 x 

ilość z kolumny 
3 (w zł) 

Nazwa 
producenta 

1 2 3 4 5 6 7 

1. igła 0,5mm/25mm/100szt. 108 op.     

2. igła 0,6mm/30mm/100szt. 114 op.     

3. igła 0,7mm/40mm/100szt. 81 op.     

4. igła 0,8mm/40mm/100szt. 126 op.     

5. igła 0,9mm/40mm/100szt. 27 op.     

6. igła 1,2mm/40mm/100szt. 114 op.     

7. strzykawka 2ml/100szt. 216 op.     

8. strzykawka 5ml/100szt. 84 op.     

9. strzykawka 10ml/100szt. 108 op.     

10. strzykawka 20ml/100szt. 56 op.     

11. 
venflon 0,7mm (żółty) 

450 
szt. 

 
 

  

12. 
venflon 0,9mm (niebieski) 

5 700 
szt. 

 
 

  

13. 
venflon 1,1mm (różowy) 

12 150 
szt. 

 
 

  

14. 
venflon 1,3mm (zielony) 

9 900 
szt. 

 
 

  

15. 
venflon 1,5mm (biały) 

1 350 
szt. 

 
 

  

16. 
venflon 1,7mm (szary) 

300 
szt. 

 
 

  

17. 
venflon 2,0mm (brązowy) 

300 
szt. 

 
 

  

18. 
CENA*: 

……………………………………  (słownie……………………………… 
………………………………………………………………………………) 

 
 

GRUPA 2 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  Cena 
netto za 

1 
op./szt. 
(w zł) 

Cena 
brutto za 1 
op./szt. (w 

zł) 

Cena brutto z 
kolumny 5 x 

ilość z kolumny 
3 (w zł) 

Nazwa 
producenta 

1 2 3 4 5 6 7 

1. przyrząd do przetaczania 4 110     
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płynów infuzyjnych szt. 

2. 
CENA*: 

……………………………………  (słownie……………………………… 
………………………………………………………………………………) 

 
GRUPA 3 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  Cena 
netto za 

1 
op./szt. 
(w zł) 

Cena 
brutto za 1 
op./szt. (w 

zł) 

Cena brutto z 
kolumny 5 x 

ilość z kolumny 
3 (w zł) 

Nazwa 
producenta 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ostrze wymienne 
nr11/100szt. 

6 op.  
 

  

2. ostrze wymienne nr12/100szt 3 op.     

3. ostrze wymienne nr14 
/100szt. 

3 op.  
 

  

4. ostrze wymienne 
nr16/100szt. 

3 op.  
 

  

5. ostrze wymienne 
nr20/100szt. 

6 op.  
 

  

6. ostrze wymienne 
nr21/100szt. 

21 op.  
 

  

7. ostrze wymienne 
nr22/100szt. 

21 op.  
 

  

8. ostrze wymienne 
nr23/100szt. 

21 op.  
 

  

9. ostrze wymienne 
nr24/100szt. 

3 op.  
 

  

10. 
CENA*: 

……………………………………  (słownie……………………………… 
………………………………………………………………………………) 

 
GRUPA 4 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  Cena 
netto za 

1 
op./szt. 
(w zł) 

Cena 
brutto za 1 
op./szt. (w 

zł) 

Cena brutto z 
kolumny 5 x 

ilość z kolumny 
3 (w zł) 

Nazwa 
producenta 

1 2 3 4 5 6 7 

1. rękawice jałowe 6,0/1para 30 par     

2. rękawice jałowe 6,5/1para 30 par     

3. rękawice jałowe 7,0/1para 30 par     

4. rękawice jałowe 7,5/1para 150 par     

5. rękawice jałowe 8,0/1para 150 par     

6. rękawice diagnostyczne latex 
„S”/100szt. 

597 op.  
 

  

7. rękawice diagnostyczne latex 
„M”/100szt. 

684 op.  
 

  

8. rękawice diagnostyczne latex 
„L”/100szt. 

810 op.  
 

  

9. rękawice diagn. winyl 
bezpudrowe „S”/100szt. 

102 op.  
 

  

10. rękawice diagn. winyl 675 op.     
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bezpudrowe„M”/100szt. 

11. rękawice diagn. winyl 
bezpudrowe „L”/100szt. 

768 op.  
 

  

12. rękawice diagn. nitryl 
„S”/100szt. 

120 op.  
 

  

13. rękawice diagn. nitryl 
„M”/100szt. 

180 op.  
 

  

14. rękawice diagn. nitryl 
„L”/100szt. 

210 op.  
 

  

15. 
CENA*: 

……………………………………  (słownie……………………………… 
………………………………………………………………………………) 

 
GRUPA 5 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  Cena 
netto za 

1 
op./szt. 
(w zł) 

Cena 
brutto za 1 
op./szt. (w 

zł) 

Cena brutto z 
kolumny 5 x 

ilość z kolumny 
3 (w zł) 

Nazwa 
producenta 

1 2 3 4 5 6 7 

1. rurka intubacyjna z 
mankietem 
niskociśnieniowym 2,5mm 

15 szt.  
 

  

2. rurka intubacyjna z 
mankietem 
niskociśnieniowym 3,0mm 

15 szt.  
 

  

3. rurka intubacyjna z 
mankietem 
niskociśnieniowym 3,5mm 

15 szt.  
 

  

4. rurka intubacyjna z 
mankietem 
niskociśnieniowym 4,0mm 

15 szt.  
 

  

5. rurka intubacyjna z 
mankietem 
niskociśnieniowym 4,5mm 

15 szt.  
 

  

6. rurka intubacyjna z 
mankietem 
niskociśnieniowym 5,0mm 

15 szt.  
 

  

7. rurka intubacyjna z 
mankietem 
niskociśnieniowym 6,0mm 

30 szt.  
 

  

8. rurka intubacyjna z 
mankietem 
niskociśnieniowym 7,0mm 

165 
szt. 

 
 

  

9. rurka intubacyjna z 
mankietem 
niskociśnieniowym 7,5mm 

270 
szt. 

 
 

  

10. rurka intubacyjna z 
mankietem 
niskociśnieniowym 8,0mm 

300 
szt. 

 
 

  

11. rurka intubacyjna z 
mankietem 
niskociśnieniowym 8,5mm 

120 
szt. 

 
 

  

12. rurka intubacyjna z 60 szt.     
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mankietem 
niskociśnieniowym 9,0mm 

13. rurka intubacyjna z 
mankietem 
niskociśnieniowym 9,5mm 

30 szt.  
 

  

14. rurka intubacyjna z 
mankietem 
niskociśnieniowym 10,0mm 

15 szt.  
 

  

15. rurka ustno-gardłowa CH0 30 szt.     

16. rurka ustno-gardłowa CH1 45 szt.     

17. rurka ustno-gardłowa CH2 75 szt.     

18. 
rurka ustno-gardłowa CH3 

150 
szt. 

 
 

  

19. 
rurka ustno-gardłowa CH4 

120 
szt. 

 
 

  

20. 
CENA*: 

……………………………………  (słownie……………………………… 
………………………………………………………………………………) 

 
GRUPA 6 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  Cena 
netto za 

1 
op./szt. 
(w zł) 

Cena 
brutto za 1 
op./szt. (w 

zł) 

Cena brutto z 
kolumny 5 x 

ilość z kolumny 
3 (w zł) 

Nazwa 
producenta 

1 2 3 4 5 6 7 

1. cewnik do odsysania CH6 30 szt.     

2. cewnik do odsysania CH8 30 szt.     

3. cewnik do odsysania CH12 75 szt.     

4. 
cewnik do odsysania CH14 

135 
szt. 

 
 

  

5. 
cewnik do odsysania CH16 

120 
szt. 

 
 

  

6. 
cewnik do odsysania CH18 

240 
szt. 

 
 

  

7. cewnik do podawania tlenu 
przez nos 

720 
szt. 

 
 

  

8. 
CENA*: 

……………………………………  (słownie……………………………… 
………………………………………………………………………………) 

 
GRUPA 7 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  Cena 
netto za 

1 
op./szt. 
(w zł) 

Cena 
brutto za 1 
op./szt. (w 

zł) 

Cena brutto z 
kolumny 5 x 

ilość z kolumny 
3 (w zł) 

Nazwa 
producenta 

1 2 3 4 5 6 7 

1. maska tlenowa z drenem dla 
dorosłych  „XL” 

2 745 
szt. 

 
 

  

2. maska tlenowa z drenem dla 
dzieci  „M” 

300 
szt. 

 
 

  

3. 
CENA*: 

……………………………………  (słownie……………………………… 
………………………………………………………………………………) 
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GRUPA 8 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  Cena 
netto za 

1 
op./szt. 
(w zł) 

Cena 
brutto za 1 
op./szt. (w 

zł) 

Cena brutto z 
kolumny 5 x 

ilość z kolumny 
3 (w zł) 

Nazwa 
producenta 

1 2 3 4 5 6 7 

1. szpatułki laryngologiczne 
drewniane –100szt. 

240 op.  
 

  

2. 
CENA*: 

……………………………………  (słownie……………………………… 
………………………………………………………………………………) 

 
GRUPA 9 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  Cena 
netto za 

1 
op./szt. 
(w zł) 

Cena 
brutto za 1 
op./szt. (w 

zł) 

Cena brutto z 
kolumny 5 x 

ilość z kolumny 
3 (w zł) 

Nazwa 
producenta 

1 2 3 4 5 6 7 

1. torebki do sterylizacji 
90mm/200mm/200szt. 

9 op.  
 

  

2. torebki do sterylizacji 
130mm/250mm/200szt. 

21 op.  
 

  

3. torebki do sterylizacji 
140mm/280mm/200szt. 

9 op.  
 

  

4. torebki do sterylizacji 
200mm/330mm/200szt. 

15 op.  
 

  

5. torebki do sterylizacji 
57mm/105mm/200szt. 

6 op.  
 

  

6. 
CENA*: 

……………………………………  (słownie……………………………… 
………………………………………………………………………………) 

 
GRUPA 10 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  Cena 
netto za 

1 
op./szt. 
(w zł) 

Cena 
brutto za 1 
op./szt. (w 

zł) 

Cena brutto z 
kolumny 5 x 

ilość z kolumny 
3 (w zł) 

Nazwa 
producenta 

1 2 3 4 5 6 7 

1. pojemnik na odpady 
medyczne 2L                     

660 
szt. 

 
 

  

2. pojemnik na odpady 
medyczne 10L                           

1 797 
szt. 

 
 

  

3. pojemnik na odpady 
medyczne 5L                              

700 
szt. 

 
 

  

4. pojemnik na odpady 
medyczne 0,7L – płaski           

1 080 
szt. 

 
 

  

5. 
CENA*: 

……………………………………  (słownie……………………………… 
………………………………………………………………………………) 
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GRUPA 11 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  Cena 
netto za 

1 
op./szt. 
(w zł) 

Cena 
brutto za 1 
op./szt. (w 

zł) 

Cena brutto z 
kolumny 5 x 

ilość z kolumny 
3 (w zł) 

Nazwa 
producenta 

1 2 3 4 5 6 7 

1. podkład włókninowy na nosze 
210cm/140cm 

3 540 
szt. 

 
 

  

2. 
CENA*: 

……………………………………  (słownie……………………………… 
………………………………………………………………………………) 

 
GRUPA 12 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  Cena 
netto za 

1 
op./szt. 
(w zł) 

Cena 
brutto za 1 
op./szt. (w 

zł) 

Cena brutto z 
kolumny 5 x 

ilość z kolumny 
3 (w zł) 

Nazwa 
producenta 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
elektrody do ekg 

23 850 
szt. 

 
 

  

2. 
CENA*: 

……………………………………  (słownie……………………………… 
………………………………………………………………………………) 

 
GRUPA 13 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  Cena 
netto za 

1 
op./szt. 
(w zł) 

Cena 
brutto za 1 
op./szt. (w 

zł) 

Cena brutto z 
kolumny 5 x 

ilość z kolumny 
3 (w zł) 

Nazwa 
producenta 

1 2 3 4 5 6 7 

1. opaska uciskowa taśmowa – 
staza 

54 szt.  
 

  

2. 
CENA*: 

……………………………………  (słownie……………………………… 
………………………………………………………………………………) 

 
GRUPA 14 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  Cena 
netto za 

1 
op./szt. 
(w zł) 

Cena 
brutto za 1 
op./szt. (w 

zł) 

Cena brutto z 
kolumny 5 x 

ilość z kolumny 
3 (w zł) 

Nazwa 
producenta 

1 2 3 4 5 6 7 

1. papier do ekg 50mm/30m 9 szt.     

2. papier do ekg 100mm/40m 30 szt.     

3. papier do ekg 112mm/25m 15 szt.     

4. papier do ekg 
135mm/130mm (składanka) 

60 szt.  
 

  

5. papier do LifePak 12  
106mm/25m 

90 szt.  
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6. papier termoczuły do Zoll M-
Series 

15 szt.  
 

  

7. 
CENA*: 

……………………………………  (słownie……………………………… 
………………………………………………………………………………) 

 
GRUPA 15 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  Cena 
netto za 

1 
op./szt. 
(w zł) 

Cena 
brutto za 1 
op./szt. (w 

zł) 

Cena brutto z 
kolumny 5 x 

ilość z kolumny 
3 (w zł) 

Nazwa 
producenta 

1 2 3 4 5 6 7 

1. zaciskacz do pępowiny 30 szt.     

2. 
CENA*: 

……………………………………  (słownie……………………………… 
………………………………………………………………………………) 

 
GRUPA 16 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  Cena 
netto za 

1 
op./szt. 
(w zł) 

Cena 
brutto za 1 
op./szt. (w 

zł) 

Cena brutto z 
kolumny 5 x 

ilość z kolumny 
3 (w zł) 

Nazwa 
producenta 

1 2 3 4 5 6 7 

1. folia termoizolacyjna (koc 
ratunkowy)      

360 
szt. 

 
 

  

2. 
CENA*: 

……………………………………  (słownie……………………………… 
………………………………………………………………………………) 

 
GRUPA 17 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  Cena 
netto za 

1 
op./szt. 
(w zł) 

Cena 
brutto za 1 
op./szt. (w 

zł) 

Cena brutto z 
kolumny 5 x 

ilość z kolumny 
3 (w zł) 

Nazwa 
producenta 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Filtr oddechowy do 
respiratora 

480 
szt. 

 
 

  

2. 
CENA*: 

……………………………………  (słownie……………………………… 
………………………………………………………………………………) 

 

GRUPA 18 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  Cena 
netto za 

1 
op./szt. 
(w zł) 

Cena 
brutto za 1 
op./szt. (w 

zł) 

Cena brutto z 
kolumny 5 x 

ilość z kolumny 
3 (w zł) 

Nazwa 
producenta 

1 2 3 4 5 6 7 

1. płachta wypadkowa z czarnej 
folii 140mm/200mm 

1 800 
szt. 

 
 

  

2. CENA*: ……………………………………  (słownie……………………………… 
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………………………………………………………………………………) 
 

GRUPA 19 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  Cena 
netto za 

1 
op./szt. 
(w zł) 

Cena 
brutto za 1 
op./szt. (w 

zł) 

Cena brutto z 
kolumny 5 x 

ilość z kolumny 
3 (w zł) 

Nazwa 
producenta 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Błona niebieska rtg  3 x 4 / 
150szt. 

15 op.  
 

  

2. Błona niebieska rtg  13 x 18 / 
100szt. 

81 op.  
 

  

3. Błona niebieska rtg  18 x 24 / 
100szt. 

150 op.  
 

  

4. Błona niebieska rtg  24 x 30 / 
100szt. 

177 op.  
 

  

5. Błona niebieska rtg  30 x 40 / 
100szt. 

21 op.  
 

  

6. Błona niebieska rtg  35 x 43 / 
100szt. 

42 op.  
 

  

7. Błona niebieska rtg  35 x 35 / 
100szt. 

12 op.  
 

  

8. Błona  niebieska rtg  15 x 40 / 
100szt. 

6 op.  
 

  

9. Błona  niebieska rtg  18 x 43 / 
100szt. 

12 op.  
 

  

10. Błona  niebieska rtg  20 x 40 / 
100szt. 

12 op.  
 

  

11. Wywoływacz do ciemni 
automatycznej 2 x 20L 

69 op.  
 

  

12. Utrwalacz do ciemni 
automatycznej 2 x 20L 

81 op.  
 

  

13. 
CENA*: 

……………………………………  (słownie……………………………… 
………………………………………………………………………………) 

 

GRUPA 20 

Lp. Oznaczenie asortymentu Ilość  Cena 
netto za 

1 
op./szt. 
(w zł) 

Cena 
brutto za 1 
op./szt. (w 

zł) 

Cena brutto z 
kolumny 5 x 

ilość z kolumny 
3 (w zł) 

Nazwa 
producenta 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Koperta rtg 18mm x 24mm                                        24 szt.     

2. Koperta rtg 24mm x 30mm                                        39 szt.     

3. Koperta rtg 35mm x 43mm                                        60 szt.     

4. 
CENA*: 

……………………………………  (słownie……………………………… 
………………………………………………………………………………) 

 
*Cena musi obejmować: 
- wartość przedmiotu zamówienia, 
- podatek VAT, 
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- koszty sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego. 
 
 
 

………………………………………………..………………………………………………. 
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 


