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S P E C Y F I K A C J A 
I S T O T N Y C H   W A R U N K Ó W    Z A M Ó W I E N I A 

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia   
w trybie przetargu nieograniczonego  

o wartości zamówienia mniejszej niż  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8                                 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm). 

 

I  Przedmiot  Zamówienia. 
Przedmiot zamówienia wg CPV: 33.18.31.00-7 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów ortopedycznych, materiałów do 
ich zakładania oraz wyrobów używanych w przypadku złamań (dalej także zwanymi wyrobami 
medycznymi) w ilościach i asortymencie wskazanych  w  formularzach asortymentowo-cenowych 
zawartych w Załączniku nr 2 do SIWZ. Dostawy będą następować do pomieszczeń Bloku 
Operacyjnego Powiatowego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź 
przez okres 6 miesięcy od pierwszego dnia obowiązywania umowy. 

2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego co do dostarczanych w ramach udzielonego zamówienia 
wyrobów medycznych zostały przedstawione w Załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

3. W ramach realizacji zamówienia (dotyczy wyłącznie Pakietów I – XI, XIII i XVIII) Wykonawca 
zobowiązany będzie także dostarczyć Zamawiającemu, (użyczenie), zestaw narzędzi 
(instrumentarium) do zakładania implantów: 
- na czas obowiązywania umowy w terminie do  3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (dotyczy                      
Pakietu I – V, IX – XI, XVIII) lub  
- użyczyć instrumentarium do zabiegu na zamówienie Zamawiającego, realizowane w terminie  
zaoferowanym w Formularzu Oferty (dotyczy Pakietu VI – VIII, XIII)  

4. Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany lub naprawy zużytych lub uszkodzonych w czasie 
eksploatacji narzędzi w terminie zaoferowanym w Formularzu Oferty. 

5.  Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić bezpłatne szkolenie personelu medycznego (lekarzy 
i instrumentariuszek) Zamawiającego w zakresie korzystania z przedmiotu dostawy i 
instrumentarium. Szkolenie zostanie przeprowadzone w miejscu użytkowania. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie, w terminie do 3dni roboczych od dnia rozpoczęcia obowiązywania 
umowy, oddać na przechowanie : 
- Wyroby medyczne z każdego rodzaju i rozmiaru, w ilości podanej w poszczególnych pakietach oraz 
do uzupełniania ilości i asortymentu przechowywanych Wyrobów medycznych po ich użyciu w 
terminie zaoferowanym w Formularzu Oferty (dotyczy Pakietów I – V, IX - XVIII). 

7. Termin przydatności do użycia oferowanych wyrobów medycznych nie może być krótszy niż                    
12 miesięcy licząc od daty dostawy. 

8. Realizacja zamówienia będzie następować na zasadach określonych w odpowiednim wzorze/wzorach 
umowy zawartych w załącznikach (6.1. i 6.2.) do SIWZ. 

II Informacja  na  temat  składania  ofert  częściowych. 
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 19 pakietów (części), oznaczone numerami od I do XIX 
oraz szczegółowo opisany w Zał. nr 2 do SIWZ - „Specyfikacja asortymentowo - cenowa 

przedmiotu zamówienia”. 



 
2. Wybór najkorzystniejszej oferty lub unieważnienie postępowania zostanie dokonany osobno dla 

każdego pakietu (części). 
3. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub więcej pakietów (części). 
III  Informacja  na  temat  składania  ofert  wariantowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, tzn. przewidującej odmienny 
niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia. 

IV Udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia. 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 
3.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,                     
że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

V Termin wykonania zamówienia. 
Zamówienie, którego dotyczy niniejsze postępowanie będzie realizowane sukcesywnie w okresie                     
6 miesięcy od pierwszego dnia obowiązywania umowy. 
 

VI  Instrukcja dla Wykonawcy. 
1. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z treścią wszystkich materiałów wchodzących w skład 

niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 
2.  Załączniki do oferty powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę ściśle wg warunków i 

postanowień zawartych w niniejszej SIWZ bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian                        
(w przypadku, gdy zawarte w danym załączniku oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje on 
„nie dotyczy”). 

3.  Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie 
wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

4.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

VII Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Spełniają warunki podane w ustawie z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.            
z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą Pzp”, tj.: 
1.1 nie podlegają wykluczeniu, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 cytowanej ustawy Pzp oraz            

na podstawie następujących podstaw wykluczenia , o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:; 
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów – Zamawiający nie  określa warunków w tym zakresie; 

-  sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie; 
-  zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawców z udziału w przedmiotowym postępowaniu             
w oparciu o przesłanki wynikające z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, tj. 
- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku 
lub sąd zarządził likwidację jego majątku     w trybie art. 332 ust. I ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 
- Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm) lub którego upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 
ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. 
zm).  



 
 

3.  Spełniają warunki określone w niniejszej SIWZ, tj.: 
a) przedstawią ofertę zgodną z warunkami określonymi w SIWZ; 
b) złożą wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty wskazane w części VIII SIWZ. 

4. Dodatkowe wymagania jakie muszą spełniać Wykonawcy: 
a) zrealizują zamówienie w terminie wymaganym przez Zamawiającego określonym w części V  

SIWZ; 
b) zaoferują przedmiot dostawy posiadający ważne dokumenty dopuszczające do obrotu  i do 

używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odpowiadający określonym normom oraz 
spełniający wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w Zał. nr 2  do SIWZ; 

c) dostarczą materiały informacyjne w formie katalogów, folderów oferowanych produktów 
zawierających, nazwę producenta oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia potwierdzający 
spełnienie  wymagań określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr 2  do SIWZ 

d) zaakceptują termin płatności za zrealizowane dostawy 60 dni od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT; 
e) zapewnią niezmienność cen przedmiotu zamówienia - stałość cen przez cały okres obowiązywania 

umowy; 
5. Zamawiający zbada oferty pod względem spełniania wymogów określonych w całej SIWZ oraz 

zgodności z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych. Oferty niespełniające wymogów lub 
naruszające przepisy zostaną odrzucone. 

6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie 
spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, które dostarczy 
Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w 
ustawie Pzp i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

8. Na podstawie art. 24aa  ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona 
oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
VIII Oświadczenia, dokumenty wymagane od Wykonawcy. 
Wykaz oświadczeń, dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z 
postępowania. 
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

w zakresie wskazanym  w załączniku nr 3 do SIWZ.  
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2.  Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu  oświadczenie  o  przynależności  lub  braku  
przynależności  do  tej samej grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 
(załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.   

3.  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:   

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

4. Zapisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia. 

 
 



 
 
5.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania 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 niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

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

7.  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 wart. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

8.  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 że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy.  

9.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o 
których mowa w pkt 5, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  
9.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
9.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w 
pkt 5.  

10.  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 także oświadczenie wg wzoru na Załączniku nr 3 do 
SIWZ- dotyczące tych podmiotów. 

11. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentu wymienionego w części VIII pkt 3 ppkt 3.1. SIWZ. Zamawiający przed 
udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, wymienionego powyżej dokumentu aktualnego na dzień złożenia. 

12.  Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także 
oświadczenie wg wzoru na Złączniku nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.  

13.  Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 
pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne 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. Zapisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 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. 

14.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt13. 

 
 
 



 
15.  Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

16. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu, o którym mowa w części VIII pkt 3 ppkt 3.1 SIWZ - składa dokument 
wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, 
że: 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

17. Dokument, o którym mowa w pkt 16, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.    

18. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 
16, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  
Zapis pkt 17 stosuje się. 

19. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się 
do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

20.  Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z  
       oryginałem. 
21.  Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii     
       oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 
22. 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 lub oświadczeń, które 
każdego z nich dotyczą. 

23. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub 
oświadczeń wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawidłowości.  

24. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem 
na język polski.  

25. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego, Zamawiający żąda: 
25.1.Oświadczenia o posiadaniu na oferowany przedmiot zamówienia dokumentów dopuszczających 

do obrotu i do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymaganych prawem zgodnie 
z klasyfikacją danego wyrobu, Dyrektywami UE i ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (t.j. Dz. U.   z  2017 r. poz. 211 z późn. zm.), Zał. nr 5 do SIWZ - zgodnie z 

warunkiem wskazanym w części VII/ 4b.  
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.  

25.2. Materiałów informacyjnych - zgodnie z warunkiem wskazanym w części VII/ 4c SIWZ. 
Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie poświadczyć autentyczność  
materiałów informacyjnych. 
 
 

 
 



 

Wykonawca dostarczy oświadczenie i dokument wymienione w pkt 25 ppkt 25.1 i ppkt 25.2  na 
wezwanie Zamawiającego po dokonaniu wstępnej oceny ofert. 

 

IX  Udział w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 
Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców: 
1) w przypadku spółki cywilnej umowę spółki i, o ile nie jest to uregulowane w umowie spółki, 

uchwałę wspólników w sprawie reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, 

2) w przypadku konsorcjum umowę zawierającą co najmniej: 
• oznaczenie stron, 
• oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być 

zrealizowanie zamówienia), 
• oznaczony czas trwania umowy, (co najmniej czas realizacji zamówienia), 
• określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
•    zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania umowy konsorcjum oraz dokonywania w niej 

zmian bez zgody Zamawiającego, do czasu wygaśnięcia wszelkich zobowiązań związanych z 
umową o zamówienie publiczne. 

4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć 
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w części VIII pkt 1, pkt 2, pkt 3 ppkt 3.1. SIWZ. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie: Formularz Oferty - 
Zał. nr 1 do SIWZ,  „Formularz asortymentowo-cenowy” - Zał. nr 2 do SIWZ, dokument  o którym 
mowa w części VIII  pkt 3 ppkt 3.1 oraz oświadczenie, o którym mowa w części VIII  pkt 25 ppkt 
25.1. i ppkt 25.2 

6. Dokumenty składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
powinny być przygotowane w taki sposób, aby Zamawiający mógł dowiedzieć się, jaki udział w 
wykonaniu zamówienia będzie miał każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

7.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełnić łącznie warunki 
wymagane od Wykonawców, o których mowa w części VII pkt  3 i pkt 4 SIWZ.  

8.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy. 

 

X  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów.  

1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z 
wyborem zamawiającego 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 użyciu 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).  

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron 
na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający będzie 
uważał, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez 
Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią 



4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 
sprawy określonym w SIWZ.  

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@pzzoz.bedzin.pl, a faksem na nr 32 / 265-
14-30. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść 
zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający  zamieści na stronie internetowej, na której 
udostępniona jest SIWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, zgodnie z art. 38 
ust. 1a ustawy Pzp.   

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

8. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może 
wprowadzić zmiany w treści SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się 
częścią SIWZ. Zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej. 

9. Zamawiający sugeruje Wykonawcom monitorowanie jego strony internetowej, z uwagi na 
możliwość zamieszczenia wyjaśnień treści SIWZ, dokonania ewentualnych modyfikacji SIWZ, 
a także przekazania innych informacji.  

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 
w sprawach formalno - proceduralnych– Ewa Turek, tel. 32 / 265 16 44, 763 76 38 ÷ 39 wew. 207, 
275, fax. 32 / 265 14 30.  

11. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – 
zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – 
niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na 
inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty 
w swojej siedzibie. 

 
 

XI Wymagania dotyczące wadium. 
W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

XII Termin  związania  ofertą. 
1. Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

XIII Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Oferta powinna zostać sporządzona na Formularzu Oferty, stanowiącym Załączniki nr 1 do SIWZ 

oraz powinna zawierać  Załącznik nr 2 do SIWZ - „Formularz asortymentowo - cenowy”. 
2. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, jednak treść i układ graficzny takich 

formularzy musi być zgodny z formularzami załączonymi do SIWZ. 
3. Ofertę sporządza się w języku polskim. 
4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na 

złożenie oferty w postaci elektronicznej. 
5.  Wykonawca przedstawia ofertę zgodną z wymogami SIWZ, treść oferty musi odpowiadać wszystkim 

wymogom określonym w treści SIWZ przez Zamawiającego. 
6. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym 

atramentem - oferta może mieć także postać wydruku komputerowego. Oferty nieczytelne nie będą 
rozpatrywane - zostaną odrzucone. 

7. Zaleca się aby oferta była zszyta lub spięta (np. zbindowana) i posiadała ponumerowane strony. 
8. Oferta (wypełniony Formularz Oferty wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami) zostanie 

podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.   



9. W przypadku, gdy ofertę podpisuje inna osoba i uprawnienia do reprezentowania Wykonawcy nie 
wynikają z załączonych do oferty dokumentów (odpis z rejestru lub z centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej), należy załączyć pełnomocnictwo dla osoby podpisującej 
ofertę. Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez jego wystawcę. 
10. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców występujących 

wspólnie - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego winno być dołączone do oferty w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez jego wystawcę. 
11. Podpisy, złożone przez Wykonawcę w Formularzu Oferty oraz innych formularzach zawartych w 

SIWZ, powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. 
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisującą ofertę. 

12.  Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: 
Nazwa i adres Wykonawcy 
Nazwa i adres Zamawiającego 

 

„Przetarg nieograniczony na  dostawę dostawa implantów ortopedycznych, materiałów do ich 
zakładania oraz wyrobów używanych w przypadku złamań”       

 

Nie otwierać przed: 19.07.2019 r. godz. 1000 
 
W innym przypadku Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie, 
przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty. 

 

13. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie 
osobnego pakietu (np. w oddzielnej kopercie dołączonej do oferty) w celu zachowania przez 
Zamawiającego tajemnicy i oznaczone: 

 

„Tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. 419 z późn. zm) - nie udostępniać”. 
14.  Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 
poufności.  

 Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne 
uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. 
Uzasadnienie to powinno dowodzić, że zastrzeżona informacja w myśl przywołanego powyżej 
przepisu:   
- ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa, 
- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,  
- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 
Zaleca się, aby powyższe uzasadnienie było sformułowane w sposób umożliwiający jego 
udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku uznania przez Zamawiającego 
zasadności tego zastrzeżenia.    
Wykonawca nie może zastrzec w swojej ofercie informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z 
dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 
 
 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do 
składania ofert. 



16. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną 
zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w punkcie 12, z dodaniem słowa: „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”. 

17. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po 
upływie terminu składania ofert. 

 
XIV   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie PZZOZ, 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40 (budynek Szpitala - 

parter) nie później niż do dnia  19.07.2019 r. do godz. 0900 
2. Wszystkie oferty złożone po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone bez otwierania 

(obowiązuje data i godzina faktycznego doręczenia Zamawiającemu). 
3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 19.07.2019 r. o godz. 1000 w świetlicy Powiatowego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40. 
4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
6. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, 

którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania 
zamówienia i warunków płatności zawarte w ofercie - w Formularzu Oferty. 

7.  Niezwłocznie po otwarciu ofert, informacje o których mowa w pkt 5 i 6, Zamawiający zamieści na 
stronie internetowej      http://pzzoz.bedzin.pl 

 

XV Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Wykonawca w Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ podaje cenę - wartość netto, 

wartość VAT oraz wartość brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (dla każdego wybranego 
pakietu lub pakietów).  
Powyższe kwoty muszą być zgodne z kwotami podanymi w formularzach asortymentowo-cenowych 
załączonych do oferty (Zał. nr 2 do SIWZ). 

2. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o 
informowaniu  o cenach towarów i usług (Dz. U.  z 2017 r.  poz. 1830 z późn. zm). 

3. Cenę oferty należy obliczyć i podać w Formularzu Oferty (Zał. nr 1 do SIWZ) i  w „Formularzu 
asortymentowo - cenowym”(Zał. nr 2 do SIWZ). 

4. Cena oferty i jej elementy muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do setnych części 
złotego (groszy), z zastosowaniem zasady zaokrąglenia kwot do pełnych groszy (dwóch miejsc po 
przecinku) polegającej na tym, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 0,50 grosza pomija się, a 
końcówki kwot wynoszące 0,50 i więcej grosza podwyższa do pełnych groszy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany określić wszystkie elementy ceny w odniesieniu do wszystkich pozycji 
wymienionych w „Formularzu asortymentowo - cenowym”(Zał. nr 2 do SIWZ). 
Cenę oferty stanowi cena za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, będąca sumą wszystkich 
pozycji „Formularza asortymentowo - cenowego”, obliczonych na podstawie cen jednostkowych i 
uwzględniająca wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania całego przedmiotu 
zamówienia. 

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

 
 
 

XVI Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,     
             wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę w danym 



pakiecie (części), tj. uzyska najwyższą ilość punktów według kryteriów oceny ofert. 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie kryteriów określonych w SIWZ oraz ich wag. 
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poniższe 
kryteria według następujących zasad: 

 

Kryteria dotyczące oceny ofert na Pakiety I – V, IX – XI, XVIII 
 

 KRYTERIUM CENA   Pn     - waga:    60 % 

   Cmin 
Pn = -------------- x 100 pkt  x 60 % 

     Cn 
 

Pn  - liczba punktów przyznanych ofercie n  za kryterium cena 
 n    - numer oferty 
 C min - cena minimalna wśród ocenianych ofert 
Cn       - cena ocenianej oferty n 

Maksymalna liczba punktów w kryterium cena wynosi 60 pkt. 
 

KRYTERIUM TERMIN UZUPEŁNIENIA  ZUŻYTEGO WYROBU MEDYCZNEGO 
Rn  -    waga:  20 %  

Punkty za kryterium termin uzupełnienia  zużytego wyrobu medycznego będą przyznawane  
za zaoferowany termin uzupełnienia  zużytego wyrobu medycznego:  

� do 24 godzin - 20 pkt 
� powyżej 24 godzin do 36 godzin -   15 pkt 
� powyżej 36 godzin do 48 godzin -    5 pkt 

         Rn -  liczba punktów przyznanych ofercie n za kryterium termin uzupełnienia  zużytego wyrobu  
  medycznego 

  n – numer oferty 

Maksymalna liczba punktów w kryterium termin uzupełnienia zużytego wyrobu medycznego  
wynosi 20 pkt. 
Maksymalny termin uzupełnienia  zużytego wyrobu medycznego wynosi  48 godzin  od daty  
chwili zgłoszenia użycia.  
W przypadku wskazania terminu uzupełnienia  zużytego wyrobu medycznego dłuższego niż               
48 godzin, oferta zostanie odrzucona. 
W przypadku braku wskazania terminu uzupełnienia  zużytego wyrobu medycznego Zamawiający 
uzna, że termin ten wynosi 48 godzin .        
              
KRYTERIUM TERMIN WYMIANY USZKODZONEGO INSTRUMENTARIUM  
Bn  -   waga:    20 %  

Punkty za kryterium termin wymiany uszkodzonego instrumentarium będą przyznawane za 
zaoferowany termin wymiany uszkodzonego instrumentarium: 

� do 24 godzin - 20 pkt 
� powyżej 24 godzin do 36 godzin -   15 pkt 
� powyżej 36 godzin do 48 godzin -     5 pkt 

           Bn - liczba punktów przyznanych ofercie n za kryterium termin wymiany uszkodzonego  
             instrumentarium  
       n – numer oferty 

Maksymalna liczba punktów w kryterium termin wymiany uszkodzonego instrumentarium 
wynosi 20 pkt. 



Maksymalny termin wymiany uszkodzonego instrumentarium wynosi  48 godzin  od daty chwili  
zgłoszenia o uszkodzeniu.  
W przypadku wskazania terminu wymiany uszkodzonego instrumentarium dłuższego  niż 48  
godzin, oferta zostanie odrzucona. 
W przypadku braku wskazania terminu wymiany uszkodzonego instrumentarium Zamawiający 
uzna, że termin ten wynosi 48 godzin .                     
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów Sn: 
Sn = Pn+Rn+Bn 

przy czym: 
a) maksymalna łączna liczba punktów Sn wynosi 100,00 
b)    wartości  Pn, Sn  Zamawiający obliczy z dokładnością do setnych części punktu  (dwóch  
miejsc po przecinku), z zastosowaniem zasady zaokrąglenia tysięcznych części punktu,  
polegającej na tym, że tysięczne części punktu zaokrągla się w górę , jeżeli kolejna cyfra  
będzie większa lub równa 5. 

 

Kryteria dotyczące oceny ofert na Pakiety VI – VIII 
 

 KRYTERIUM CENA    Pn       - waga:    60 % 
 
   Cmin 

Pn = -------------- x 100 pkt  x 60 % 
     Cn 

 

Pn  - liczba punktów przyznanych ofercie n  za kryterium cena 
 n    - numer oferty 
 C min - cena minimalna wśród ocenianych ofert 
Cn      - cena ocenianej oferty n 

Maksymalna liczba punktów w kryterium cena wynosi 60 pkt. 
 

KRYTERIUM TERMIN DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH ORAZ  
 INSTRUMENTARIUM     Rn -waga: 40 %  

Punkty za kryterium termin dostawy wyrobów medycznych oraz instrumentarium będą 
przyznawane za zaoferowany termin dostawy liczony od złożenia zamówienia: 

� do 24 godzin - 40 pkt 
� powyżej 24 godzin do 36 godzin -   20 pkt 
� powyżej 36 godzin do 48 godzin -    10 pkt 

 

Rn -  liczba punktów przyznanych ofercie n za kryterium termin dostawy wyrobów medycznych  
  oraz  instrumentarium  

  n – numer oferty 
Maksymalna liczba punktów w kryterium termin dostawy wyrobów medycznych oraz   
instrumentarium wynosi 40 pkt. 
Maksymalny termin dostawy wyrobów medycznych oraz   instrumentarium wynosi  48 godzin  
 od daty chwili zgłoszenia użycia.  
W przypadku wskazania terminu dostawy wyrobów medycznych oraz   instrumentarium dłuższego 
niż 48 godzin, oferta zostanie odrzucona. 
W przypadku braku wskazania terminu dostawy wyrobów medycznych oraz   instrumentarium  
Zamawiający uzna, że termin ten wynosi 48 godzin .    

 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów Sn: 

Sn = Pn+Rn 



przy czym: 
a) maksymalna łączna liczba punktów Sn wynosi 100,00 

 b)    wartości  Pn, Sn  Zamawiający obliczy z dokładnością do setnych części punktu  (dwóch  
miejsc po przecinku), z zastosowaniem zasady zaokrąglenia tysięcznych części punktu,  
polegającej na tym, że tysięczne części punktu zaokrągla się w górę , jeżeli kolejna cyfra  
będzie większa lub równa 5. 

Kryteria dotyczące oceny ofert na Pakiety XII– XVII 
 

 KRYTERIUM CENA    Pn    - waga:    60 % 
 
   Cmin 

Pn = -------------- x 100 pkt  x 60 % 
     Cn 

 

Pn  - liczba punktów przyznanych ofercie n  za kryterium cena 
 n    - numer oferty 
 C min - cena minimalna wśród ocenianych ofert 
Cn      - cena ocenianej oferty n 

Maksymalna liczba punktów w kryterium cena wynosi 60 pkt. 
KRYTERIUM TERMIN UZUPEŁNIENIA ZUŻYTEGO WYROBU MEDYCZNEGO             
Rn   waga: -     40 %  
 

Punkty za kryterium termin uzupełnienia  zużytego wyrobu medycznego będą przyznawane  
za zaoferowany termin uzupełnienia  zużytego wyrobu medycznego: 

� do 24 godzin - 40 pkt 
� powyżej 24 godzin do 36 godzin -   20 pkt 
� powyżej 36 godzin do 48 godzin -   10 pkt 

Rn -  liczba punktów przyznanych ofercie n za kryterium termin uzupełnienia  zużytego wyrobu  
  medycznego 

  n – numer oferty 

Maksymalna liczba punktów w kryterium termin uzupełnienia  zużytego wyrobu medycznego 
 dostawy  wynosi 40 pkt. 
Maksymalny termin uzupełnienia  zużytego wyrobu medycznego wynosi  48 godzin  od daty  
chwili zgłoszenia użycia.  
W przypadku wskazania terminu uzupełnienia  zużytego wyrobu medycznego dłuższego niż               
48 godzin, oferta zostanie odrzucona. 
W przypadku braku wskazania terminu uzupełnienia  zużytego wyrobu medycznego Zamawiający  
uzna, że termin ten wynosi 48 godzin .        

          Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów Sn: 
Sn = Pn+Rn 

przy czym: 
a) maksymalna łączna liczba punktów Sn wynosi 100,00 
b) wartości  Pn, Sn  Zamawiający obliczy z dokładnością do setnych części punktu  (dwóch  

miejsc po przecinku), z zastosowaniem zasady zaokrąglenia tysięcznych części punktu,  
polegającej na tym, że tysięczne części punktu zaokrągla się w górę , jeżeli kolejna cyfra  
będzie większa lub równa 5. 

 
 
 
 
 



Kryteria dotyczące oceny ofert na Pakiet XIX 
 

 KRYTERIUM CENA    Pn -waga:    60 % 
 

   Cmin 
Pn = -------------- x 100 pkt  x 60 % 

     Cn 
 

Pn  - liczba punktów przyznanych ofercie n  za kryterium cena 
 n    - numer oferty 
 C min - cena minimalna wśród ocenianych ofert 
Cn      - cena ocenianej oferty n 

Maksymalna liczba punktów w kryterium cena wynosi 60 pkt. 
 

KRYTERIUM TERMIN DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH  Rn -waga: 40 %  

Punkty za kryterium termin dostawy wyrobów medycznych będą przyznawane za zaoferowany 
termin dostawy liczony od złożenia zamówienia: 

� do 24 godzin - 40 pkt 
� powyżej 24 godzin do 36 godzin -   20 pkt 
� powyżej 36 godzin do 48 godzin -   10 pkt 

 
Rn -  liczba punktów przyznanych ofercie n za kryterium termin dostawy wyrobów medycznych   

  n – numer oferty 
Maksymalna liczba punktów w kryterium termin dostawy wyrobów medycznych wynosi 40 pkt. 
Maksymalny termin dostawy wyrobów medycznych wynosi  48 godzin  
 od daty chwili zgłoszenia użycia.  
W przypadku wskazania terminu dostawy wyrobów medycznych dłuższego niż 48 godzin, oferta 
zostanie odrzucona. 
W przypadku braku wskazania terminu dostawy wyrobów medycznych Zamawiający uzna, że 
termin ten wynosi 48 godzin .    
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów Sn: 
Sn = Pn+Rn 

przy czym: 
b) maksymalna łączna liczba punktów Sn wynosi 100,00 

 b)    wartości  Pn, Sn  Zamawiający obliczy z dokładnością do setnych części punktu  (dwóch  
miejsc po przecinku), z zastosowaniem zasady zaokrąglenia tysięcznych części punktu,  
polegającej na tym, że tysięczne części punktu zaokrągla się w górę , jeżeli kolejna cyfra  
będzie większa lub równa 5. 

 

XVII Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 
 

XVIII Warunki zawarcia umowy. 
1. Wzory umów na wykonanie przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki  nr 6.1 i 6.2 do SIWZ. 
2. Każdy Wykonawca jest obowiązany do zapoznania się z treścią wzoru umowy oraz złożenia                       

w Formularzu Oferty stanowiącym Zał. nr 1 do SIWZ zobowiązania do podpisania jej                              
w proponowanym brzmieniu. 
Brak takiego zobowiązania będzie skutkował odrzuceniem oferty. Wszelkie wątpliwości lub 
propozycje dotyczące wzoru umowy winny być wyjaśnione z Zamawiającym, zgodnie z zasadami 
określonymi w części X  SIWZ. 

3. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony o sposobie            



i terminie zawarcia umowy oraz zobowiązany jest do jej niezwłocznego podpisania. 
4. Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych formalności, które powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

XIX Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w 
Dziale VI ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z 
późn. zm). 
XX  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia               
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej, 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40,tel. 32 2651644, 2651747,  fax. 32 2651430, 
e-mail: sekretariat.czeladz@pzzoz.bedzin.pl; 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej jest 
Pani  mgr  Karolina Pańkowska,   tel. 32 2651644, 2651747  wew. 283,   fax. 32 2651430,    
e-mail: k.pankowska@pzzoz.bedzin.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Nr DZA.381.17.2019 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego i wynikających z przepisów obowiązującego 
prawa, w tym ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.2018.1986 z 
późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”;; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zgodnie z Rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych (Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum 
zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w 
przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych;; 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy Pzp;   

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. Posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 
 



9. Nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

___________ 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowski 
XXI Załączniki  do  niniejszej  SIWZ stanowiące jej integralne części. 

1. Druk     - Formularz Oferty  (Zał. nr 1). 
2.  Druk     -     Formularz asortymentowo - cenowy (Zał. nr 2). 
3. Druk     - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy - Prawo zamówień  
                        publicznych dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania  warunków  
                        udziału w postępowaniu  (Zał. nr 3). 
4.  Druk     - Oświadczenie - grupa kapitałowa (Zał. nr 4). 
5. Druk     - Oświadczenie o posiadaniu na oferowany przedmiot zamówienia dokumentów  
   dopuszczających do obrotu i do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
   wymaganych prawem (Zał. nr 5). 
6.  Druk     -     Wzór umowy (Zał. nr 6.1 i 6.2). 
 
 
Czeladź, dnia 11.07.2019 r.    
 

 
Niniejszą  Specyfikację  zatwierdzam: 
 

p.o. Dyrektor  
Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  

41-250 Czeladź, ul. Szpitala 40 
mgr Aldona Sylwa  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

        Załącznik nr  1
 Zamówienie DZA.381.17.2019 

      ..................................................... 
           / pieczęć  firmowa / 
 
      

                                                                                                  Oferta  Nr  ....................................  
                            /nr nanosi Zamawiający/  

 
F O R M U L A R Z   O F E R T Y 

do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr DZA.381.17.2019    
na dostawę implantów ortopedycznych, materiałów do ich zakładania oraz wyrobów używanych  

w przypadku złamań do placówki Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.    
 
 
I   Dane   Wykonawcy 
 

1. Nazwa Firmy: .………....................................................................................................................... 

2.  Adres   Firmy: .……….........................................................................................................................                    
( kod pocztowy,  nazwa miejscowości, ulica,  nr domu ) 

 
3.  Województwo ............................................................  Powiat ............................................................. 

4.  Tel. .........................................  Fax. .................................................. 

5. Regon  ......................................   NIP   .................................... KRS………………….                          

6. Bank   ................................................................   Nr konta  .................................................................... 

7. Nazwiska oraz funkcje osób reprezentujących Wykonawcę oraz upoważnionych do podpisania 
umowy  z  Zamawiającym:  
.................................................................................................................................... 

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

8.  Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktowania się z Zamawiającym:  
.......................................................................................................... 

     tel. …….........................................  fax. ...........................................         
 
II W związku z ogłoszeniem o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego Nr DZA.381.17.2019 o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych, na dostawę implantów ortopedycznych, materiałów do ich zakładania 
oraz wyrobów używanych w przypadku złamań oferujemy realizację przedmiotu 
zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę 
(końcową wartość) w poszczególnych pakietach: 

 
Pakiet  I  
wartość netto .............................. zł (słownie: …................................................................................) 
wartość VAT .............................. zł  
wartość brutto ............................. zł (słownie: .....................................................................................) 

Pakiet  II  
wartość netto .............................. zł (słownie: ......................................................................................) 
wartość VAT .............................. zł  
wartość brutto ............................ zł (słownie: ......................................................................................) 



 
Pakiet  III  
wartość netto .............................. zł (słownie: .....................................................................................) 
wartość VAT .............................. zł  
wartość brutto ............................. zł (słownie: .......................................................................................) 

Pakiet  IV  
wartość netto .............................. zł (słownie: .....................................................................................) 
wartość VAT .............................. zł  
wartość brutto ............................. zł (słownie: .......................................................................................) 

Pakiet  V  
wartość netto .............................. zł (słownie: .....................................................................................) 
wartość VAT .............................. zł  
wartość brutto ............................. zł (słownie: .......................................................................................) 

Pakiet  VI  
wartość netto .............................. zł (słownie: .....................................................................................) 
wartość VAT .............................. zł  
wartość brutto ............................ zł (słownie: ........................................................................................) 

Pakiet  VII  
wartość netto .............................. zł (słownie: .....................................................................................) 
wartość VAT .............................. zł  
wartość brutto ............................ zł (słownie: ........................................................................................) 

Pakiet  VIII 
wartość netto .............................. zł (słownie: ......................................................................................) 
wartość VAT .............................. zł  
wartość brutto ............................. zł (słownie: .......................................................................................) 

Pakiet  IX 
wartość netto .............................. zł (słownie: .......................................................................................) 
wartość VAT .............................. zł  
wartość brutto ............................ zł (słownie: .......................................................................................) 

Pakiet  X 
wartość netto .............................. zł (słownie: .......................................................................................) 
wartość VAT .............................. zł  
wartość brutto ............................ zł (słownie: .......................................................................................) 

Pakiet  XI  
wartość netto .............................. zł (słownie: …................................................................................) 
wartość VAT .............................. zł  
wartość brutto ............................. zł (słownie: .....................................................................................) 

Pakiet  XII  
wartość netto .............................. zł (słownie: ......................................................................................) 
wartość VAT .............................. zł  
wartość brutto ............................ zł (słownie: ......................................................................................) 

Pakiet  XIII  
wartość netto .............................. zł (słownie: .....................................................................................) 
wartość VAT .............................. zł  
wartość brutto ............................. zł (słownie: .......................................................................................) 

Pakiet  XIV  
wartość netto .............................. zł (słownie: .....................................................................................) 
wartość VAT .............................. zł  



wartość brutto ............................. zł (słownie: .......................................................................................) 

Pakiet  XV  
wartość netto .............................. zł (słownie: .....................................................................................) 
wartość VAT .............................. zł  
wartość brutto ............................. zł (słownie: .......................................................................................) 

Pakiet  XVI  
wartość netto .............................. zł (słownie: .....................................................................................) 
wartość VAT .............................. zł  
wartość brutto ............................ zł (słownie: ........................................................................................) 

Pakiet  XVII  
wartość netto .............................. zł (słownie: .....................................................................................) 
wartość VAT .............................. zł  
wartość brutto ............................ zł (słownie: ........................................................................................) 

Pakiet  XVIII 
wartość netto .............................. zł (słownie: ......................................................................................) 
wartość VAT .............................. zł  
wartość brutto ............................. zł (słownie: .......................................................................................) 

Pakiet  XIX 
wartość netto .............................. zł (słownie: ......................................................................................) 
wartość VAT .............................. zł  
wartość brutto ............................. zł (słownie: .......................................................................................) 

Termin uzupełnienia zużytego wyrobu medycznego:  
Oferujemy w Pakiecie nr ……………termin uzupełnienia zużytego wyrobu medycznego (wpisać oferowany termin według 

Pkt. XVI.SIWZ , kryterium dotyczy pakietów − I-V, IX-XI, XVIII)   ……. godzin  od daty, chwili zgłoszenia zużycia wyrobu 
medycznego 
 (Jeżeli Wykonawca oferuje różne terminy uzupełnienia zużytego wyrobu medycznego dla różnych pakietów  - należy to w czytelny sposób 
wpisać w wyżej wykropkowanych miejscach np.  dla pakietu nr … -… godzin; dla pakietu nr … - …godzin) 

 
Termin wymiany uszkodzonego instrumentarium. 
Oferujemy w Pakiecie nr ……………termin wymiany uszkodzonego instrumentarium (wpisać oferowany termin według Pkt. 

XVI.SIWZ , kryterium dotyczy pakietów − I-V, IX-XI, XVIII)   ……. godzin  od daty, chwili zgłoszenia  
 (Jeżeli Wykonawca oferuje różne terminy wymiany uszkodzonego instrumentarium dla różnych pakietów  - należy to w czytelny sposób 
wpisać w wyżej wykropkowanych miejscach np.  dla pakietu nr … -… godzin; dla pakietu nr … - …godzin) 

 
Termin dostawy wyrobów medycznych oraz instrumentarium: 
Oferujemy w Pakiecie nr …………… termin dostawy wyrobów medycznych oraz instrumentarium (wpisać oferowany 

termin według Pkt. XVI.SIWZ , kryterium dotyczy pakietów − VI-VIII)   ……. godzin  od daty, chwili złożenia zamówienia   
 (Jeżeli Wykonawca oferuje różne terminy dostawy wyrobów medycznych oraz  instrumentarium dla różnych pakietów  - należy to w czytelny 
sposób wpisać w wyżej wykropkowanych miejscach np.  dla pakietu nr … -… godzin; dla pakietu nr … - …godzin) 

 
Termin uzupełnienia zużytego wyrobu medycznego:  
Oferujemy w Pakiecie nr ……………termin uzupełnienia zużytego wyrobu medycznego (wpisać oferowany termin według 

Pkt. XVI.SIWZ , kryterium dotyczy pakietów − XII -XVII)   ……. godzin  od daty, chwili zgłoszenia zużycia wyrobu 
medycznego 
 (Jeżeli Wykonawca oferuje różne terminy uzupełnienia zużytego wyrobu medycznego dla różnych pakietów  - należy to w czytelny sposób 
wpisać w wyżej wykropkowanych miejscach np.  dla pakietu nr … -…. godzin; dla pakietu nr … - …godzin) 

 
Termin dostawy  wyrobu medycznego:  
Oferujemy w Pakiecie nr XIX termin dostawy wyrobu medycznego (wpisać oferowany termin według Pkt. XVI.SIWZ)  ……. 
godzin od daty, chwili zgłoszenia zużycia wyrobu medycznego 
  

Zgodnie  z załączonym Formularzem Asortymentowo – cenowym (Zał. nr 2 do SIWZ)  
IV Oświadczenia  dotyczące  SIWZ: 
1.  Oświadczamy, że cena oferty – wartość brutto podana w pkt II oferty została skalkulowana w oparciu                  

o posiadaną wiedzę i doświadczenie; oraz cena ta uwzględnia należny podatek VAT, a także 
wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie. 



2. Przedmiot zamówienia wykonamy sukcesywnie w okresie 6 miesięcy od pierwszego dnia     
obowiązywania umowy.  

3. Akceptujemy termin płatności za użyty Wyrób medyczny - 60 dni od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT. 
4.  Oświadczamy, że ceny przedmiotu zamówienia nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania 

umowy. 
5. Oświadczamy, że wybór oferty nie będzie prowadzić* / będzie prowadzić*  do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług             
i wskazuję nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania oraz wskazuję ich wartość bez kwoty podatku  
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 

6.  Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, który rozpoczyna się wraz  z 
upływem terminu składania ofert.   

7.Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i przyjmujemy je bez zastrzeżeń 
oraz, że otrzymaliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty. 

8. Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym   
      i faktycznym. 
9. Bez zastrzeżeń, przyjmujemy również warunki umowy i w przypadku wyboru naszej oferty  

 deklarujemy gotowość zawarcia umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
10. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy siłami własnymi* / z pomocą 

podwykonawców*, którym   powierzymy do wykonania: 
 

…………………………..………………………………………............................................................. 
                           (Nazwa i adres podwykonawcy) 

 

     …………………………………….......................................................................................................... 
                                   (części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy) 

 
11. Oświadczamy, że należymy do sektora średnich przedsiębiorstw* / małych przedsiębiorstw* / 

mikroprzedsiębiorstw*. 
12.  Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14  

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których  

     dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie  
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje  
danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania   
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia  

     wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

13. Jednocześnie potwierdzamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej związanej ze 
składaniem fałszywych oświadczeń. 

14. Dodatkowymi załącznikami do niniejszej oferty (poza wymogami) są: 
     a) ....................................................................................................................................................... 

b) ....................................................................................................................................................... 
      
 
............................................ , ........................  r. ............................................................................. 

                 (podpisy osób upoważnionych do reprezentacji) 
* niepotrzebne skreślić.                                                                       

 
 
 
 



 



 

     Załącznik nr 2  
Zamówienie Nr DZA.381.17.2019 

 ..................................................... 
             / pieczęć  firmowa / 
 

 

„Specyfikacja asortymentowo - cenowa przedmiotu zamówienia” 
 
 

PAKIET   I  

Endoproteza cementowa stawu biodrowego 

l.p. Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. 

Wymagana 
Ilość 

 

Cena 
jedn.     

netto 

Wartość  netto 
(ilość x cena jedn. netto) 

VAT 
% / wartość 

Wartość brutto                  
(wartość netto + vat) 

Nazwa 
Handlowa, Nr 
Katalogowy, 

Kod, Producent 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Trzpień modularny  z offsetem  bez kołnierza, ze stożkiem 
12/14 w 6 standardowych rozmiarach  

szt. 18      

2. Głowa metalowa, Ø 28mm w pięciu długościach szyjki  
(krótka, średnia, długa, x-długa, xx-długa) 

szt. 18 
 

     

3. Panewka polietylenowa standardowa o podwyższonej 
wytrzymałości na ścieranie, wyposażona w stalowy krąg 
pozwalający na zobrazowanie zdjęć rtg, Ø 28 mm o wysokiej 
wytrzymałości w 12 rozmiarach Ø zewnętrznej  42-64 mm 

szt. 3      

4. Panewka bipolarna ze stali nierdzewnej i polietylenu, w co 
najmniej 13 średnicach na głowę 28 mm ze skokiem co 1 mm 
(43 - 55 mm), wyposażona w pierścień zabezpieczający przed 
zwichnięciem 

szt. 15 
 

     

5. Centralizer w 6 standardowych rozmiarach i zamiennie z 
wchłanialnym korkiem do kanału szpikowego 

szt. 9      

6. Ostrze do piły posuwisto-zwrotnej szt. 9      

Suma poszczególnych pozycji:    
 



 

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze. 

 

Wymagania dodatkowe: 

− Wykonawca udostępni, na zasadzie użyczenia, zestaw narzędzi (instrumentarium) wraz z napędem elektrycznym (wiertarka + piła 
posuwisto-zwrotna) do zakładania implantu, na czas obowiązywania umowy; 

− Wykonawca przeszkoli personel (lekarzy i instrumentariuszki); 
− Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia w ilości po 2 szt. w każdym rozmiarze . 

 

 

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

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

                                                                                               /pieczęć i podpis osoby uprawnionej  
                    do reprezentowania Wykonawcy/   
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 ..................................................... 
             / pieczęć  firmowa / 
 
 
 

„Specyfikacja asortymentowo - cenowa przedmiotu zamówienia” 
 

PAKIET   II  

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego 

l.p. Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. 
Wymagana 

Ilość 
 

Cena  
jedn.  
netto 

Wartość  netto 
(ilość x cena jedn. 

netto) 

VAT 
% / wartość 

 

Wartość brutto                  
(wartość netto + vat) 

Nazwa Handlowa, 
Nr Katalogowy, 
Kod, Producent 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Trzpień  ze stopu tytanu, w 1/3 długości bliższej pokryty 
napyleniem porowatym z czystego tytanu, trzpień  w części 
bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” 
gwarantujące stabilność. Stożek konusa 12/14. Offset zmienny 
wraz ze wzrostem rozmiaru trzpienia. Dostępny w opcji trzpień 
o kącie szyjkowo – trzonowym 128 stopni i zwiększonym 
offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standartowych .  
Trzpień min. w 11 rozmiarach. 

szt. 7      

2. Trzpień  z krótkim trzpieniem ze stopu tytanu, w 1/3 długości 
bliższej pokryty napyleniem porowatym z czystego tytanu, 
trzpień w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte 
„skrzydła” gwarantujące stabilność .Stożek konusa 12/14. 
Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru trzpienia. Dostępny 
w opcji trzpień o kącie szyjkowo – trzonowym 128 stopni i 
zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni 
standartowych. Trzpień min. w 13  rozmiarach. 

szt. 46      

 
 
 
 
 



 
 

3. Głowa metalowa Ø 28 mm S, M, L, XL, XXL lub 32mm S, M, L, 
XL, XXL lub 36mm S, M, L, XL, XXL. Stożek 12/14 

szt. 53      

4. Wkład do panewki polietylenowy o wzmocnionej odporności na 
ścieranie, kształt symetryczny i asymetryczny średnica 
wewnętrzna 28mm, 32mm lub 36mm. 

szt. 53      

5. Panewka bezcementowa wykonana ze stopu tytanu, wkręcana, 
stożkowa  sferyczna w 11 rozmiarach , średnicy zewnętrznej 
44-68 mm, gwint na całej wysokości. Opcjonalnie panewka 
presfit  bez otworowa , trzy otworowa lub siedmiootworowa.         

szt. 53      

6. Śruby od 24mm do 60mm  szt. 21      

7. Ostrze do piły posuwisto-zwrotnej szt. 23      

Suma poszczególnych pozycji:    
 

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze. 

 

Wymagania dodatkowe: 

− Wykonawca udostępni, na zasadzie użyczenia, zestaw narzędzi (instrumentarium) wraz z napędem elektrycznym (wiertarka + piła 
posuwisto-zwrotna) do zakładania implantu, na czas obowiązywania umowy; 

− Wykonawca przeszkoli personel (lekarzy i instrumentariuszki); 
− Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia w ilości po 2 szt. w każdym rozmiarze. 

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

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

                                                                                              /pieczęć i podpis osoby uprawnionej  
               do reprezentowania Wykonawcy/   
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„Specyfikacja asortymentowo - cenowa przedmiotu zamówienia” 

 
 

PAKIET   III  

Endoproteza cementowana dwukłykciowa stawu kolanowego 

l.p. Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. 

Wymagana 
Ilość 

Cena jedn.  
 netto 

Wartość  netto 
(ilość x cena jedn. netto) 

VAT 
% / wartość 

 

Wartość brutto                  
(wartość netto + vat) 

Nazwa Handlowa,     
Nr Katalogowy, 
Kod,  Producent 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Komponent udowy anatomiczny (prawy i lewy)  
przynajmniej w 13 rozmiarach, asymetryczna, 
otwarta klatka zapewniająca tylną stabilizację. 

szt. 25      

2. Komponent piszczelowy uniwersalny przynajmniej w 
11 rozmiarach. Możliwość zaoferowania wersji dla 
osób uczulonych. 

szt. 25      

3. Wkładka polietylenowa  bez zachowania  PCL, 
sterylizowana promieniami beta, zatrzaskowa, 
mocowana dodatkową śrubą, posiadająca fabryczne 
3 stopniowe tyłopochylenie. Tzw. „ jumping distance” 
zwiększający się wraz ze zgięciem i osiągający 
przynajmniej 20mm przy 160 stopniach zgięcia. 
Dostępne dwa rodzaje wkładki (normalna oraz o 
zwiększonej stabilności).            

szt. 25      

4. Ostrze do piły  szt. 25      

Suma poszczególnych pozycji:    
 
 



 
 
 
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze. 

 
Narzędzia przyjazne operatorowi oznaczone kolorami w celu łatwiejszego doboru podczas zabiegu ( osobny kolor dla narzędzi udowych osobny dla 
piszczelowych). Narzędzi musza posiadać zdolność do współpracy z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej. 
 

Wymagania dodatkowe: 

− Wykonawca udostępni, na zasadzie użyczenia, zestaw narzędzi (instrumentarium) wraz z napędem elektrycznym (wiertarka + piła 
oscylacyjna) do zakładania implantu, na czas obowiązywania umowy; 

− Wykonawca gwarantuje dostarczenie szyny CPM; 
− Wykonawca przeszkoli personel (lekarzy i instrumentariuszki); 
− Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia w ilości po 2 szt. w każdym rozmiarze dla strony lewej i 

strony prawej. 
 
 
 
…………….………….…. dnia …………………. r.  
         (miejscowość) 

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

                                                                                              /pieczęć i podpis osoby uprawnionej  
               do reprezentowania Wykonawcy/   
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„Specyfikacja asortymentowo - cenowa przedmiotu zamówienia” 

 
 
PAKIET IV   
Endoproteza cementowa stawu kolanowego,  anatomiczna, kłykciowa  

l.p. Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. 

Wymagana 
Ilość 

Cena jedn.  
netto 

Wartość  netto 
(ilość x cena jedn. netto) 

VAT 
% / wartość 

Wartość brutto                  
(wartość netto + vat) 

Nazwa Handlowa, 
Nr Katalogowy,            
Kod, Producent 

1 Komponent  udowy jednoosiowy (w osi A/P), anatomiczny 
(prawy/lewy), wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, 
przynajmniej w 8 rozmiarach dla strony (lewej  i prawej) 

szt. 25      

2 Komponent piszczelowy modularny, uniwersalny 
(jednakowy dla strony lewej i prawej) część piszczelowa 
wykonana ze stopu kobaltowo -chromowego, przynajmniej 
w 8 rozmiarach 

szt. 25      

3 Wkładka polietylenowa z polietylenu 3 generacji, poddana 
trzykrotnemu procesowi wyżarzania, min. w 5 grubościach 
dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla 
wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej 
zwiększoną rotację komponentu udowego; możliwość 
rozbudowy systemu  o system rewizyjny. Możliwość 
zastosowania wkładek CR/PS/CS i możliwość 
zastosowania wersji bezcementowej 

szt. 25      

4 Ostrze do piły  szt. 25      
Suma poszczególnych pozycji:    

 
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze. 

 

 



 

 

Wymagania dodatkowe: 

− Wykonawca udostępni, na zasadzie użyczenia, zestaw narzędzi (instrumentarium) wraz z napędem elektrycznym (wiertarka + piła oscylacyjna) 
do zakładania implantu, na czas obowiązywania umowy; 

− Wykonawca gwarantuje dostarczenie szyny CPM; 
− Wykonawca przeszkoli personel (lekarzy i instrumentariuszki); 
− Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia w ilości po 2 szt. w każdym rozmiarze dla strony lewej i strony prawej. 

            
 
 
…………….………….…. dnia …………………. r.  

(miejscowość)                       
                                
                                 ..................................................................... 

                                                                                                      /pieczęć i podpis osoby uprawnionej  
                              do reprezentowania Wykonawcy/  
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„Specyfikacja asortymentowo - cenowa przedmiotu zamówienia” 

 
 
PAKIET V  
Endoproteza anatomiczna,  bezcementowa stawu biodrowego,   

l.p. Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. 
Wymaga 

Ilość 
Cena jedn.  

netto 
Wartość  netto 

(ilość x cena jedn. netto) 
VAT 

% / wartość 
Wartość brutto                  

(wartość netto + vat) 
Nazwa Handlowa, 

Nr Katalogowy, 
Kod, Producent 

1. Trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bezkołnierzowy, 
tytanowy pokryty w 1/3 długości bliższej hydroksyapatytem, 
część dystalna polerowana. Długość trzpienia w zakresie od 
100mm do 145mm, min. 8 rozmiarów dla każdej strony,  
bądź  - Trzpień prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu 
tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem 
i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki 
antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kąt szyjkowo trzonowy CCD 
w rozmiarach 127 i 132 stopnie dostępny w 12 rozmiarach 
dla każdego kąta CCD. Trzpień kompatybilny z głowami o 
stożku V40. Trzpień powinien posiadać zmieniające się 
krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymaga 
się  dostępności instrumentów do wykonania zabiegów 
metodą małoinwazyjną (MIS – metodą anterior). 

szt. 23     

2. Głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm, 32mm, 36mm, 
40mm, 44mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki.                                    

szt. 15      

3. Głowa ceramiczna 28mm,32mm,36mm w min. 3 rozmiarach 
długości szyjki. 

szt. 
 

8 
 

     

 

 

 



 

 

4. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta 
porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym 
mechanizmem zamykającym dająca możliwość 
zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub 
polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z 3 
bądź 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za 
pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 
72mm. 

szt. 23      

5. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o 
średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, 
z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego 
dającego, co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu 
związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. 
Możliwość zastosowania głowy 36mm w rozmiarze panewki 
od 46mm. 

szt. 23      

6. Śruby oraz plug do panewki szt. 23      
7. Ostrze do piły posuwisto-zwrotnej szt. 23      

Suma poszczególnych pozycji:    
  
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze. 

 

Wymagania dodatkowe: 

− Wykonawca udostępni, na zasadzie użyczenia, zestaw narzędzi (instrumentarium) wraz z napędem elektrycznym (wiertarka + piła posuwisto-
zwrotna) do zakładania implantu, na czas obowiązywania umowy; 

− Wykonawca przeszkoli personel (lekarzy i instrumentariuszki); 
− Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia w ilości po 2 szt. w każdym rozmiarze dla strony lewej i strony prawej. 

 

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

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

                                                                                                                      /pieczęć i podpis osoby uprawnionej  
               do reprezentowania Wykonawcy/   
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„Specyfikacja asortymentowo - cenowa przedmiotu zamówienia” 
 
 

 
PAKIET VI  Endoproteza cementowa anatomiczna stawu kolanowego rewizyjna  
 

l.p. Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. 
Wymagana 

Ilość 
Cena jedn.  

 netto 
Wartość  netto 

(ilość x cena jedn. netto) 
VAT 

% / wartość 
Wartość brutto                  

(wartość netto + vat) 
Nazwa Handlowa, 

Nr Katalogowy, 
Kod, Producent 

1. Komponent udowy szt. 5      

2. Komponent piszczelowy szt. 5      

3. Wkładka polietylenowa szt. 5      

4. Trzpień udowy szt. 5      

5. Trzpień piszczelowy szt. 5      

6. Podkładka dystalna tylna szt. 10      

7. Podkładka  piszczelowa  szt. 10      

8. Mimośród / ofset szt. 5      

9. Ostrze do piły  szt. 5      

 Suma poszczególnych pozycji:    
 

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze. 

 



 

 

 

Wymagania, jakie musi spełnić przedmiot zamówienia:                                                                                                

Endoproteza całkowita, cementowa, anatomiczna rewizyjna stawu kolanowego. Wymagany komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) o 
geometrii jednoosiowej (w osi A/P). W wersjach do zabiegów bez zachowania więzadeł krzyżowych (tylnostabilizowana). System powinien 
dawać możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową (prostych i kątowych), bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu 
udowego. Przedłużki umożliwiające przesunięcie osi za pomocą mimośrodu. Wkładka piszczelowa z możliwością dodatkowej stabilizacji za 
pomocą trzpienia. Element udowy oraz piszczelowy w minimum 8 rozmiarach. Trzpienie w długościach od 100 mm skok co 25 mm. 
Możliwość zastosowania offsetów w rozmiarach 2,4,6,8 mm zarówno w elemencie udowym jak i piszczelowym. Komplet stożków do systemu 
rewizyjnego do realloplastyki stawu kolanowego. Kony – stożki  modularne  wykonane z tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan- CpTi) 
.System stożków dedykowany do uzupełniania dużych ubytków kostnych kości gąbczastej rewidowanego stawu kolanowego. Stożki fiksują 
się w części przynasadowej kości udowej i piszczelowej stawu kolanowego.  Struktura 3D stożków, poprawia pierwotne, biologiczne 
umocowanie tych implantów do istniejących w pozostałej kości gąbczastej.  
Zastosowanie stożków  nie ogranicza użycia mimośrodów śródszpikowych – offsetów. Możliwość rotacji 5 stopni w udzie oraz 5 - 10 stopni w 
piszczeli. Stożki  są dostępne w 3 wersjach: 5 rozmiarów symetrycznych stożków piszczelowych,  8 rozmiarów asymetrycznych stożków 
piszczelowych; po 4 dla strony prawej przyśrodkowej/lewej bocznej i 4 dla strony prawej bocznej/lewej przyśrodkowej. 12 rozmiarów 
symetrycznych stożków udowych, po 6 dla stawu kolanowego prawego i lewego. Przeznaczone do zastosowania bezcementowanego.            
 
Wymagania dodatkowe: 

− Wykonawca udostępni zestaw narzędzi (instrumentarium) wraz z napędem elektrycznym (wiertarka + piła oscylacyjna) do zabiegu, 
realizowane terminie określonym w Formularzu Oferty od daty zamówienia; 

− Wykonawca przeszkoli personel (lekarzy i instrumentariuszki). 
 
 
 
…………….………….…. dnia …………………. r.  
          (miejscowość) 

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

                                                                                              /pieczęć i podpis osoby uprawnionej  
               do reprezentowania Wykonawcy/   
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„Specyfikacja asortymentowo - cenowa przedmiotu zamówienia” 

 
PAKIET VII    
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego rewizyjna, modularna  

l.p. Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. 

Wymagana 
Ilość 

 

Cena jedn.  
netto 

Wartość  netto 
(ilość x cena jedn. netto) 

VAT 
% / wartość 

Wartość brutto                  
(wartość netto + vat) 

Nazwa 
Handlowa,                 

Nr Katalogowy, 
Kod, Producent 

1. 

Trzpień tytanowy w kształcie konikalnym oraz elementu 
krętarzowego pokrytego napylonym tytanem i 
hydroksyapatytem, min. cztery offsety z możliwością rotacji po 
założeniu trzpienia. Trzpienie długości 155, 195, 235 mm. 

szt. 2      

2. 
Głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm lub 32mm w 
minimum 3 rozmiarach długości szyjki. 

szt. 2      

3. 

Panewka becementowa typu press-fit pokryta porowatością 
tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem 
zamykającym dająca możliwość zastosowania 
śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w 
dwóch rodzajach: bezotworowa lub z 3 bądź 5 otworami z 
możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub, w 
rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72mm. 

szt. 2      

4. 

Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o 
średnicy wewnętrznej 28mm lub 32mm, z możliwością 
zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego co najmniej 
6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) 
zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania 
hemisferycznej panewki w technologii 3D w rozmiarach 44-
66mm. W przypadku użycia kombinacji ceramika -ceramika 
średnica zewnętrzna głowy musi rosnąć wraz ze wzrostem 
średnicy zewnętrznej panewki. Możliwość zastosowania głów 
36,40 i 44mm w wersji metalowej. Głowy kompatybilne z 
polietylenem w rozmiarach 36,44 i 44mm. 

szt. 2      



5. Element krętarzowy szt. 2      
6. śruba/plug szt. 2      
7. Ostrze do piły  szt. 2      

Suma poszczególnych pozycji:    
 

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze. 

 

Wymagania dodatkowe: 

− Wykonawca udostępni zestaw narzędzi (instrumentarium) wraz z napędem  elektrycznym (wiertarka + piła posuwisto-zwrotna i 
oscylacyjna) do zabiegu, realizowane w terminie określonym w Formularzu Oferty od daty zamówienie; 

− Wykonawca przeszkoli personel (lekarzy i instrumentariuszki). 
 
 

 

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

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

                                                                                                            /pieczęć i podpis osoby uprawnionej  
               do reprezentowania Wykonawcy/   
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„Specyfikacja asortymentowo - cenowa przedmiotu zamówienia” 

 
PAKIET VIII  
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego rewizyjna, modularna 

l.p. Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. 
Wymagana 

Ilość 
 

Cena jedn.  
netto 

Wartość  netto 
(ilość x cena jedn. netto) 

VAT 
% / wartość 

Wartość brutto                  
(wartość netto + 

vat) 

Nazwa Handlowa,            
Nr Katalogowy, 
Kod, Producent 

1. Kable stalowe, Kable o średnicy 1,6mm oraz 2,0mm i 
długości min. 500mm z plecionki "49 drutów" ze stali 
w komplecie z zaciskiem. 

szt. 20      

2. Kable o średnicy 1,6mm oraz 2,0mm i długości min. 
500mm z plecionki "49 drutów" ze stali 

szt. 5      

3. Zacisk do kabla szt. 5      

4. Płyty proste do złamań okołoprotezowych min. 4 
długości 

szt. 5      

5. Płyty krętarzowe w rozmiarach 100, 110, 150, 160, 
200 i 210mm 

szt. 5      

Suma poszczególnych pozycji:    
 

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze. 

Wymagania dodatkowe: 

−  Wykonawca udostępni, na zasadzie użyczenia, zestaw narzędzi (instrumentarium) do zabiegu, realizowane w terminie określonym  
     w Formularzu  Oferty od daty zamówienie; 

− Wykonawca przeszkoli personel (lekarzy i instrumentariuszki); 
 

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

                       ..................................................................... 
                                                                                                            /pieczęć i podpis osoby uprawnionej  
                           do reprezentowania Wykonawcy/   
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„Specyfikacja asortymentowo - cenowa przedmiotu zamówienia” 

 
 

PAKIET IX   
Implanty do zabiegów artroskopowych 

l.p. Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. 
Wymagana 

Ilość 
Cena 
jedn.  
netto 

Wartość  netto 
(ilość x cena jedn. netto) 

VAT 
% / wartość 

Wartość brutto                  
(wartość netto + vat) 

Nazwa Handlowa, 
Nr Katalogowy, 
Kod, Producent 

1. Zestaw do szycia łąkotek metodą All-inside, składający 
się z dwóch implantów, wykonanych z poliestru, dający 
możliwość założenia jednego szwu. Implanty połączone 
szwem 2-0 niewchłanialnym. Szew z węzłem 
samozaciskowym. Implanty umieszczone rzędowo na 
dwóch pojedynczych, półotwartych,  jednorazowych 
igłach prostych, posiadających podziałkę i określenie 
głębokości wbicia w łakotkę. Implanty wypychane są z 
igły za pomocą mechanizmu spustowego w rękojeści. 

szt. 5      

2. Zestaw do szycia łąkotek metodą All-inside, składający 
się z dwóch implantów, wykonanych z poliestru, dający 
możliwość założenia jednego szwu. Implanty połączone 
szwem 2-0 niewchłanialnym. Szew z węzłem 
samozaciskowym. Implanty umieszczone rzędowo na 
dwóch pojedynczych, półotwartych,  jednorazowych 
igłach zakrzywionych, posiadających podziałkę i 
określenie głębokości wbicia w łakotkę. Implanty 
wypychane są z igły za pomocą mechanizmu 
spustowego w rękojeści. 

szt. 
 

8      

Suma poszczególnych pozycji:    
 

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze. 

 



 

Wymagania dodatkowe: 

− Wykonawca udostępni, na zasadzie użyczenia, zestaw narzędzi (instrumentarium) do zakładania implantu, na czas obowiązywania 
umowy; 

− Wykonawca przeszkoli personel (lekarzy i instrumentariuszki); 
− Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia w ilości po 2 szt. 

 

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

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

                                                                                                                      /pieczęć i podpis osoby uprawnionej  
               do reprezentowania Wykonawcy/   
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„Specyfikacja asortymentowo - cenowa przedmiotu zamówienia” 

 
 
PAKIET X   
Implanty do zabiegów artroskopowych 

l.p. Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. 
Wymagana 

Ilość 
Cena jedn.  

netto 
Wartość  netto 

(ilość x cena jedn. netto) 
VAT 

% / wartość 
Wartość brutto                  

(wartość netto + vat) 
Nazwa Handlowa, 

Nr Katalogowy, 
Kod, Producent 

1. Obszycie przeszczepu - zakrzywiona igła połączona z  
nitką o podwyższonej wytrzymałości, biało-czarna i/lub 
biało –niebieska  

op. 
12szt 

 
2 

     

2. Kotwica z materiału PEEK, wbijana, bezwęzłowa, z 
możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia 8 
nitek, średnica 4,5mm  i  5,5mm, długość 23mm,  
rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę 
napięcia nitek. 

szt. 
 

10      

3. Kotwica z materiału PEEK, wbijana  - z tytanowym 
grotem, bez konieczności nawiercania,  bezwęzłowa, z 
możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia 8 
nitek, średnica 4,5mm, długość 25,8mm, rotacyjna  
głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia 
nitek. 

szt. 
 

10      

4. Igła (prowadnica nitinolowa) do przeszywacza szt. 15      

5. Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium 1,4 mm: 
płaszcz, wiertło  i obturator. 

szt. 3      

6. Miękka kotwica do barku, wykonana z plecionki 
poliestrowej,na sterylnympodajniku. Średnica 1,4mm. 

op. 
10szt 

 
2 

     

 

 



 

7. Śruba barkowa tytanowa 3mm -  implant barkowy 
tytanowy do leczenia niestabilności barku, średnicy 
3mm ze wzmocnioną nicią 

szt. 10      

8. Śruba barkowa tytanowa 5mm  - implant barkowy 
tytanowy do leczenia niestabilności barku, średnicy 
5mm ze wzmocnioną nicią 

szt. 8      

9. Śruba barkowa tytanowa 6,5mm - implant barkowy 
tytanowy do leczenia niestabilności barku, średnicy 6,5 
mm ze wzmocnioną nicią 

szt. 5      

10. Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium 2,9mm: 
płaszcz, wiertło i obturator. 

szt. 2      

11. Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów, wykonana 
z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. 
Średnica 2,9mm. Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici.  
1op. - 10szt. 

 
op.  
10szt. 

 
1 

     

Suma poszczególnych pozycji:    
 
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze. 

 

Wymagania dodatkowe: 

− Wykonawca udostępni, na zasadzie użyczenia, zestaw narzędzi (instrumentarium) do zakładania implantu, na czas obowiązywania umowy; 
− Wykonawca przeszkoli personel (lekarzy i instrumentariuszki); 
− Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia w ilości po 2 szt.. z poz. 2 - 5; 7 - 10  oraz 1 op. poz. 1; 6; 11. 

 

 

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

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

                                                                                                          /pieczęć i podpis osoby uprawnionej  
                          do reprezentowania Wykonawcy/   
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„Specyfikacja asortymentowo - cenowa przedmiotu zamówienia” 

 
 

PAKIET XI   
Implanty do zabiegów artroskopowych 

l.p. Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. 
Wymagana 

Ilość 
Cena jedn.  

netto 
Wartość  netto 

(ilość x cena jedn. netto) 
VAT 

% / wartość 
Wartość brutto                  

(wartość netto + vat) 
Nazwa Handlowa, 

Nr Katalogowy, 
Kod, Producent 

1. Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe -                                   
implant typu endobutton: ostro zakończona płytka 
tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i 
bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym 
pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie 
względem kanału. Oparcie czoła przeszczepu o strop 
kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. 

szt. 20      

2. Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wydłużone  -  
implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 
20 mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskową, 
regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Oparcie 
czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie 
nić prowadząca implant. 

szt. 
 

3      

3. Mocowanie udowe lub piszczelowe: Śruba tytanowa 
średnica 7-11 mm, długość 20-30mm, kaniulowana, 
gwint na całej długości lub z zaokrągloną głową. 

szt. 
 

20      

4. Szydło do prowadzenia przeszczepu szt. 2      

5. Prowadnica nitinolowa  do śrub tytanowych blokujących szt. 2      
Suma poszczególnych pozycji:    

 

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze. 

 



 

 

Wymagania dodatkowe: 

− Wykonawca udostępni, na zasadzie użyczenia, zestaw narzędzi (instrumentarium) do zakładania implantu, na czas obowiązywania umowy; 
− Wykonawca przeszkoli personel (lekarzy i instrumentariuszki); 
− Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia w ilości po 2 szt. 

 

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

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

                                                                                                         /pieczęć i podpis osoby uprawnionej  
               do reprezentowania Wykonawcy/   
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..................................................... 
             / pieczęć  firmowa / 

    
„Specyfikacja asortymentowo - cenowa przedmiotu zamówienia” 

 
 
PAKIET XII   
Kotwice krótkie 

l.p. Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. 
Wymagana 

Ilość 
Cena 
jedn.  
netto 

Wartość  netto 
(ilość x cena jedn. netto) 

VAT 
% / wartość 

Wartość brutto                  
(wartość netto + vat) 

Nazwa Handlowa, 
Nr Katalogowy, 
Kod, Producent 

1. Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z 
plecionki poliestrowej, dwie wzmocnione nici #2, na 
sterylnym podajniku. Średnica 2,9mm, krótki podajnik. 

szt. 2      

2. Wiertło wielorazowe 2,9mm szt. 1      
Suma poszczególnych pozycji:    

 
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze. 

 

Wymagania dodatkowe: 

− Wykonawca przeszkoli personel (lekarzy i instrumentariuszki); 
− Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia w ilości  2 szt. z poz. 1 oraz 1 szt. poz. 2. 

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

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

                                                                                                            /pieczęć i podpis osoby uprawnionej  
                            do reprezentowania Wykonawcy/   
 

 
 
 



 
Załącznik nr 2  

Zamówienie Nr DZA.381.15.2018 
..................................................... 
             / pieczęć  firmowa / 

    
„Specyfikacja asortymentowo - cenowa przedmiotu zamówienia” 

 
 
PAKIET XIII   

System separacji koncentratu  komórek macierzystych 

l.p. Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. 
Wymagana 

Ilość 
Cena jedn.  

netto 
Wartość  netto 

(ilość x cena jedn. netto) 
VAT 

% / wartość 
Wartość brutto                  

(wartość netto + vat) 
Nazwa Handlowa, 

Nr Katalogowy, 
Kod, Producent 

1. Grawitacyjny system separacji koncentratu  komórek 
macierzystych (nie mniej niż 6 ml koncentratu) - 
zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek 
multipotencjalnych. 
- ponad x 6 zagęszczanie komórek jądrzastych                                      
- odzysk 79% wszystkich komórek jądrzastych 
Zestaw składa się z: 
- koncentrator szpiku 60ml, który posiada 3 
niezależne  porty typu luerlock umożliwiające: 
wypełnienie koncentratora szpikiem,  pobranie CPC 
(Cell Poor Plasma) oraz pobranie NCC ( Nucleated 
Cell Concentrate) koncentratu komórek jądrzastych 
przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są 
oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się 
NCC z erytrocytami i CPC system jest zabezpieczony 
pływakiem-przegrodą, który oddziela uzyskane 
frakcje. 
- strzykawka 10ml  
- cztery strzykawki 30 ml,  
- igła 18g 
- igła 18g z motylkiem  
- 30 ml substancji anty-zakrzepowej 
- trokar do pobrania szpiku kostnego 

szt. 8      

Suma poszczególnych pozycji:    
 



 

 
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze. 

 

Wymagania dodatkowe: 

− Wykonawca udostępni  wirówkę na zasadzie użyczenia, po wcześniejszym ustaleniu terminu zabiegu, nie dłuższym niż 48 godz.  
− Wykonawca przeszkoli personel (lekarzy i instrumentariuszki); 
− Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia w ilości 2 szt.  

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

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

                                                                                                          /pieczęć i podpis osoby uprawnionej  
               do reprezentowania Wykonawcy/   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Załącznik nr 2  

Zamówienie Nr DZA.381.17.2019 
    

 ..................................................... 
             / pieczęć  firmowa / 

    

 
„Specyfikacja asortymentowo - cenowa przedmiotu zamówienia” 

 
PAKIET XIV  
System do autologicznej retransfuzji krwi 

l.p. Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. 
Wymagana 

Ilość 
Cena jedn.  

netto 
Wartość  netto 

(ilość x cena jedn. netto) 
VAT 

% / wartość 
Wartość brutto                  

(wartość netto + vat) 
Nazwa Handlowa, 

Nr Katalogowy, 
Kod, Producent 

1. Zintegrowany, zamknięty system 
jednorazowego użycia do odzyskania krwi z 
pooperacyjnego drenażu ran, gromadzeniu 
krwi, jej filtrowaniu i ponownego 
przetoczenia krwi chromu. 

 
szt. 

 
5 

     

Suma poszczególnych pozycji:    
 
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze. 

                                                                                                      
Wymagania dodatkowe: 

− Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia - 2 szt. 
 
 
 
…………….………….…. dnia …………………. r.  
          (miejscowość) 

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

                                                                                                                        /pieczęć i podpis osoby uprawnionej  
                                         do reprezentowania Wykonawcy/   

 



 
 

Załącznik nr 2  
Zamówienie Nr DZA.381.17.2019 

  
 ..................................................... 
             / pieczęć  firmowa / 

    

„Specyfikacja asortymentowo - cenowa przedmiotu zamówienia” 
 
PAKIET XV    
Cement kostny 
l.p. Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. Wymagana 

Ilość 
Cena jedn.  

netto 
Wartość  netto 

(ilość x cena jedn. netto) 
VAT 

% / wartość 
Wartość brutto                  

(wartość netto + vat) 
Nazwa Handlowa, 

Nr Katalogowy, 
Kod, Producent 

1 Cement kostny z antybiotykiem erytromycyną 
(0,5g w postaci glukoheptanu) oraz kolistyny 
(3mln j.m. Colistin sulphomethate sodium),  
nieprzepuszczalny dla promieniowania RTG. 
Opakowanie cementu kostnego winno 
zawierać dwa sterylnie zapakowane składniki 
(płyn oraz proszek). Cement kostny zawiera 
siarczan baru stanowiący środek kontrastowy 
do badań radiologicznych 

 
op. 

40 g 

 
112 

     

Suma poszczególnych pozycji:    
 
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze. 

 

                                                                                                       
Wymagania dodatkowe: 

− Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia - 2 op. 
 
 
…………….………….…. dnia …………………. r.  
         (miejscowość) 

                         ..................................................................... 
                                                                                                          /pieczęć i podpis osoby uprawnionej  
                             do reprezentowania Wykonawcy/   



 
 
 

Załącznik nr 2  
Zamówienie Nr DZA.381.17.2019 

      
 ..................................................... 
             / pieczęć  firmowa / 

    

„Specyfikacja asortymentowo - cenowa przedmiotu zamówienia” 
 
PAKIET XVI  
System do płukania ciśnieniowego 

l.p. Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. 

Wymagana 
Ilość 

Cena jedn.  
netto 

Wartość  netto 
(ilość x cena jedn. netto) 

VAT 
% / wartość 

Wartość brutto         
(wartość netto + vat) 

Nazwa Handlowa, 
Nr Katalogowy, 
Kod, Producent 

1 Zestaw do płukania śródoperacyjnego w pierwotnej i  
rewizyjnej artroplastyce biodra i kolana, barku  i 
rekonstrukcji piersi zapobiegający zakażeniom. W 
składzie zestawu płyn zawierający  roztwór Ringera i 
PHMB (polihaeksanidynę) 1000 ml oraz  jednorazowy 
sterylny system do płukania - ran pistolet z wymienną 
końcówką do kanału szpikowego kości udowej i 
kolana, możliwość podłączenia do drenu, przełącznik 
mocy pracy na dwa biegi (słabszy i mocniejszy). 

 
szt. 

 
50 

     

Suma poszczególnych pozycji:    
 
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze. 

                                                                                                       
Wymagania dodatkowe: 

− Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia – 2 szt.  
 
…………….………….…. dnia …………………. r.  
        (miejscowość) 

                                      ..................................................................... 
                                                                                                       /pieczęć i podpis osoby uprawnionej  
                        do reprezentowania Wykonawcy/   

 



 
 

 
 

Załącznik nr 2  
Zamówienie Nr DZA.381.17.2019 

..................................................... 
             / pieczęć  firmowa / 

    

„Specyfikacja asortymentowo - cenowa przedmiotu zamówienia” 
 
PAKIET XVII 
Mieszalnik próżniowy 

l.p. Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. 
Wymagana 

Ilość 
Cena jedn.   

netto 
Wartość  netto 

(ilość x cena jedn. netto) 
VAT 

% / wartość 
Wartość brutto                  

(wartość netto + vat) 
Nazwa Handlowa, 

Nr Katalogowy, 
Kod, Producent 

1. Mieszalnik próżniowy jednorazowy, sterylny  
do wszystkich rodzajów cementu,  przeźroczysty. 
Musi składać się z trzech części: pojemnika do 
mieszania cementu, łopatki do jego podawania oraz 
elastycznej rurki zapewniającej połączenie mieszalnika 
z pompą próżniową. Wnętrze pojemnika do mieszania 
cementu musi być gładkie tak, aby łopatki mieszające 
mogły idealnie przylegać do jego ścian wewnętrznych 
w celu lepszego mieszania cementu. Ponadto, 
mieszalnik powinien być wyposażony w podwójny 
mechanizm mieszający znajdujący się wewnątrz 
pojemnika mieszadła - dwie łopatki mieszające, 
obracające się w tym samym kierunku podczas 
mieszania cementu, ale z różnymi prędkościami. 
Mieszalnik musi posiadać przełożenie w stosunku 2:1, 
dzięki czemu następuje szybsze i dokładniejsze 
wymieszanie cementu. Próżnia do mieszania cementu 
w mieszalniku wytwarzana jest za pomocą ręcznej 
pompy próżniowej lub mieszalnik cementu.                   
Musie mieć: 
- możliwość podłączenia pompy podciśnieniowej, 
- możliwość mieszania do 3 saszetek cementu, 
 

 
szt. 

 
112 

     



Musi być wyposażony w : 
- uchwyt do ręcznego mieszania, 
- trzonek z uchwytem Hudson- Modified Trinkle 
umożliwiające mieszanie z użyciem napędu 
ortopedycznego, 
-zintegrowany filtr węglowy eliminujący ponad 99% 
szkodliwych oparów , 
-  rurkę próżniową o długości ok. 2,5m. 
Współpracujący z pistoletem do podawania cement ,   
z wieloma dyszami do podawania cementu: 
- dysza ramienna 
- odłamywana dysza udowa 
- dysza udowa 65° 
- cienka giętka dysza 
- dysza piszczelowa 90° 
- dysza z końcówką strzykawkową 
- dysza do istoty gąbczastej ze sprężarką piszczeli 
- odłamywana dysza udowa MIS 

Suma poszczególnych pozycji:    
 
 
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze. 

                                                                                                       
Wymagania dodatkowe: 

− Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia - 2 szt. 
 
 
 
 
…………….………….…. dnia …………………. r.  
    (miejscowość)            ..................................................................... 
                                                                                              /pieczęć i podpis osoby uprawnionej  
               do reprezentowania Wykonawcy/   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik nr 2  
Zamówienie Nr DZA.381.17.2019 

..................................................... 
             / pieczęć  firmowa /    
 
 

„Specyfikacja asortymentowo - cenowa przedmiotu zamówienia” 
 

 
PAKIET XVIII  

Implanty do osteotomii SCARF, Ludloff, Chevron, Mann, Wail: artrodezy stawów stopy, osteotomii kości śródstopia  
w części dalszej i bliższych, osteotomii paliczków 

l.p. Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. 
Wymagana 

Ilość 
Cena jedn.  

netto 
Wartość  netto 

(ilość x cena jedn. 
netto) 

VAT 
% / wartość 

Wartość brutto                  
(wartość netto + vat) 

Nazwa Handlowa, 
Nr Katalogowy, 
Kod, Producent 

1. Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, samotnące, 
samowiercące,  kaniulowane o średnicy 2,5mm i 
długościach od 10 do 32mm (min 12 długości),  kaniulacja 
0,8mm. Kształt łba konikalny. Średnica główki z Gwintem 
3,7mm średnica rdzenia 1,8mm , średnica gwintu śruby na 
końcu 2.5 z gniazdem hexagonalnym 

szt. 15      

2. Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, samotnące, 
samowiercące, kaniulowane o średnicy 3,0mm i 
długościach od 10 do 32mm, (min 12 długościach) 
kaniulacja 0,8mm. Kształt łba konikalny 

szt. 15      

3. Tytanowe śruby typu "snap-off", długości od 11 do 14mm szt. 15      
4. Tytanowe śruby kompresyjne do Osteotomii Weila, 

długości od 11 do 14 mm, średnica 2mm, samotnące, 
samowiercące. Kształt łba konikalny przystosowane do 
śrubokręta hexagonalnego. 

szt. 15      

Suma poszczególnych pozycji:    
 
 
* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze. 

 



 

 

Wymagania dodatkowe: 

− Wykonawca udostępni, na zasadzie użyczenia, zestaw narzędzi (instrumentarium) do zakładania implantu, na czas obowiązywania umowy; 
− Wykonawca przeszkoli personel (lekarzy i instrumentariuszki); 
− Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia w ilości po 2 szt.  w każdym rozmiarze. 

 

 
…………….………….…. dnia …………………. r.  
      (miejscowość)                  ..................................................................... 
                                                                                                              /pieczęć i podpis osoby uprawnionej  
                           do reprezentowania Wykonawcy/   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik nr 2  
Zamówienie Nr DZA.381.17.2019 

..................................................... 
             / pieczęć  firmowa /    

„Specyfikacja asortymentowo - cenowa przedmiotu zamówienia” 
 
PAKIET XIX   
Druty Kirschnera  

l.p. Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. 
Wymagana 

Ilość 
Cena jedn.  

netto 
Wartość  netto 

(ilość x cena jedn. netto) 
VAT 

% / wartość 
Wartość brutto                  

(wartość netto + vat) 
Nazwa Handlowa, 

Nr Katalogowy, 
Kod, Producent 

1. Druty Kirschnera śr. 1,8mm x 310mm z zaokrąglonym 
końcem 

szt.       50      

2. Druty Kirschnera śr. 2,2mm x 310mm z zaokrąglonym 
końcem 

szt. 50      

3. Druty Kirschnera śr. 2,4mm x 310mm z zaokrąglonym 
końcem 

szt. 50      

4. Druty Kirschnera śr. 2,4mm x 150mm z zaokrąglonym 
końcem 

Szt. 50      

Suma poszczególnych pozycji:    
 

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze. 

 

 

 
…………….………….…. dnia …………………. r.  
(miejscowość)                  ..................................................................... 
                                                                                              /pieczęć i podpis osoby uprawnionej  
               do reprezentowania Wykonawcy/   
 

 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 



            
 

                                                                                                                                                                                    Załącznik nr  3 
                                                                                              Znak  sprawy:  DZA 381.17.2019
     
Wykonawca: 
 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
reprezentowany przez: 
 
………………………………………………… 
 
………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy 
 

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

(dalej jako: ustawa Pzp) 

 
dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa implantów 

ortopedycznych, materiałów do ich zakładania oraz wyrobów używanych w przypadku złamań”” 
prowadzonego przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 40,  41-250 
Czeladź, oświadczam co następuje: 
 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy 

Pzp. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 
 
 
…..............................., dnia ….................... r.  

                                 ..................................................................................................................... 
                                                                                                                            / podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/    

 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych  w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 

lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawyPzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z wyżej wymienioną okolicznością, na 
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
 

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

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

i przedstawiam następujące dowody na potwierdzenie że powyższe środki naprawcze są wystarczające do 
wykazania mojej rzetelności: 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
…..............................., dnia ….................r.  

                                 ..................................................................................................................... 
                                                                                                                             / podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/    



 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/ty, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.  
 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
 
…..............................., dnia …................. r. 

                                  ..................................................................................................................... 
                                                                                                                           / podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/    

 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  
 
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
 
…..............................., dnia …................. r. 

                                 ..................................................................................................................... 
                                                                                                                             / podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/    

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

                                 ..................................................................................................................... 
                                                                                                                             / podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/    

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Oświadczenie Wykonawcy* 
 

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

(dalej jako: ustawa Pzp) 

 
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 
 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ”Dostawa produktów do 
żywienia dojelitowego   i sprzętu medycznego jednorazowego użycia oraz  produktów do żywienia 
pozajelitowego” prowadzonego przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. 
Szpitalna 40, 41-250 Czeladź, oświadczam co następuje: 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w części  ….. 
SIWZ. 
 
 
…..............................., dnia …................. r. 

                                 ..................................................................................................................... 
                                                                                                                              / podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/    

 
 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
Zamawiającego w części ….. SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
 

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

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

w następującym zakresie:  
 

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 
 
…..............................., dnia …................. r.  

                                 ..................................................................................................................... 
                                                                                                                              / podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/    

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

                                 ..................................................................................................................... 
                                                                                                                                 / podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/    
 
Wykonawca nie składa Oświadczenia w tym zakresie - wpisuje „nie dotyczy”. 

 



 
 

                                                                                                                                                                          Załącznik nr  4 
                                                                                                                    Znak  sprawy:  DZA 381.14.2019 

      
      ..................................................... 
             / pieczęć  firmowa / 
 
 
 
 

Oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności* 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23  
Prawa zamówień publicznych  

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa produktów do żywienia 
dojelitowego i sprzętu medycznego jednorazowego użycia oraz  produktów do żywienia 
pozajelitowego” prowadzonego przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. 
Szpitalna 40, 41-250 Czeladź. 
 
 
 
Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2018.798) wraz z innymi 
Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*, 
 
 
 
 
..............................., dnia …................. r.  

 
 

                                 ..................................................................................................................... 
                                                                                                                             / podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/    

 
 

lub 
 
Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej wraz z Wykonawcą/Wykonawcami:  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………..  
                                                                             (nazwa Wykonawcy) 
 

którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*. 

 
 
 
.................................., dnia ….................. r.  
 

                                 ..................................................................................................................... 
                                                                                                                                 / podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/    
 
 
 
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z niniejszym oświadczeniem dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
 
Uwaga !   W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy PZP dokument składa każdy z 

Wykonawców oddzielnie. 
 

• niepotrzebne skreślić                                                                                                                                                
 



 
                                                                                                                                                                                              

                                                                   Załącznik nr  5 
                                                                                                       Znak  sprawy:  DZA 381.17.2019

      
      ..................................................... 
             / pieczęć  firmowa / 

 
 
 
 

Oświadczenie  
 
 
 
             
Oświadczamy, że posiadamy na oferowany przedmiot zamówienia dokumenty dopuszczające do 
obrotu i do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymagane prawem zgodnie z 
klasyfikacją danego wyrobu, Dyrektywami UE i ustawą z dnia 20 maja 2010 r.  o wyrobach 
medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm)*. 

 
 

Jednocześnie zobowiązujemy się, że na każde żądanie Zamawiającego udostępnimy 
niezwłocznie wszystkie dokumenty oraz w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
zarówno w trakcie trwania postępowania jak i po jego zakończeniu. 

 
 
 
 
 
 
 

 
........................................................... , .....................2019  r.  

 

 
 
 

                                 ..................................................................................................................... 
                                                                                                                               / podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/    

 
 
 
 

 

* niepotrzebne skreślić 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

                  



 
 

Załącznik nr 6.1. 
Zamówienie nr  DZA.381.17.2019 

WZÓR  U M O W Y 

UMOWA  Nr  DZA.381.17….. 2019 
 

zawarta w dniu ................. 2019 r. w Czeladzi pomiędzy: 
Powiatowym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach - Wschód, Wydział VIII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000203274, NIP 625 – 22 – 47 – 223,  REGON 
278209300,  
zwanym  dalej  Zamawiającym,  reprezentowanym przez: 
 

1. p.o. Dyrektora     - mgr Aldona Sylwa 

a  ............................................................................................................................................................  
zarejestrowanym  w ........................................................................................ pod nr .......................... , 
NIP .............................. , REGON .............................. ,  
zwanym  dalej  Wykonawcą,  reprezentowanym przez: 

 
1.  ..........................................   - ....................................     
2. ..........................................   - .................................... 

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr DZA.381.17.2019 zgodnie z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2018.1986 z późn. zm) została zawarta 
umowa   o następującej treści: 
 §  1 

PRZEDMIOT UMOWY 
Na podstawie oferty wybranej w ww. postępowaniu Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje 
do wykonania sukcesywną sprzedaż i dostarczanie do Zamawiającego implantów ortopedycznych, 
materiałów do ich zakładania oraz wyrobów używanych w przypadku złamań (zwanych dalej 
„Wyrobami medycznymi”) zgodnie z opisem przedmiotem zamówienia i wymogami zawartymi                     
w  SIWZ.   

§  2 
WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę zgodnie z: 
a) obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o 

wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211), 
b) warunkami wynikającymi z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zgodnie ze 

złożoną ofertą. 
2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że: 

a) oferowane Wyroby medyczne są kompletne, dopuszczone do obrotu i używania przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych, 

b) oferowane Wyroby medyczne są wysokiej jakości i wolne od wad. 
3. Dostarczane Wyroby medyczne winny być przez Wykonawcę odpowiednio opakowane i 

oznakowane (wymagane jest oznakowanie w języku polskim informujące o nazwie, ilości, dacie 
ważności, nazwie producenta).   

4. Okres przydatności do użycia dostarczanych Wyrobów medycznych nie może wynosić mniej niż 12 
miesięcy liczonych od daty dostawy.  

5.  Dostawy będą następować do pomieszczeń Bloku Operacyjnego Powiatowego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź. 

6.  Zamawiający upoważnia do składania zamówień Pielęgniarkę Oddziałową Bloku Operacyjnego  
     PZZOZ lub jej zastępcę – tel. 32 265 1644 wew. 238; fax 32 2651430; e-mail:  
    m.michalska@pzzoz.bedzin.pl. 



7. Zamówienia będą składane Wykonawcy faksem lub e-mailem na numer/adres podany w niniejszej 
umowie. 

8. Wykonawca upoważnia do przyjmowania zamówień na dostawy częściowe ………………………. . 
9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu zestaw narzędzi (instrumentarium)                    

do zakładania implantów  i użyczyć go na czas trwania umowy (dotyczy Pakietów I – V, IX – XI, 
XVIII) / Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zestaw narzędzi (instrumentarium) do zakładania 
implantów, do zabiegu na zamówienie Zamawiającego (dotyczy Pakietów VI – VIII, XIII).  

10. Wykonawca zobowiązuje się oddać w przechowanie Wyroby medyczne, zgodnie z umową -                          
Zał. nr 6.2. do SIWZ (dotyczy Pakietu  I – V, IX - XVIII). 

     Wykonawca będzie realizował dostawy Wyrobów medycznych na zasadach  określonych w 
umowie przechowania. 

11. Wykonawca wymieni uszkodzone  instrumentarium w terminie ……. godz. od chwili zgłoszenia  
 jego  uszkodzenia.  

12. Wykonawca ponosi koszty transportu, ubezpieczenia oraz dostarczenia Wyrobów medycznych i 
instrumentarium do  pomieszczeń Bloku Operacyjnego Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej,  ul. Szpitalna 40,  41-250 Czeladź. 

13. Przyjęcie przez Zamawiającego przesyłki zawierającej Wyroby medyczne dostarczonej przez 
przedstawiciela Wykonawcy (dotyczy także przewoźnika lub innego podmiotu realizującego 
dostawę na zlecenie Wykonawcy) nie jest poprzedzone badaniem ilościowo-asortymentowym lub 
jakościowym dostarczanego towaru. Przyjęcie takiej przesyłki przez Zamawiającego nie jest 
równoznaczne z potwierdzeniem, że przedmiotowy asortyment został dostarczony w ilości i jakości 
zgodnej z zamówieniem. 

14. Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie 
Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw oraz odpowiedzialność 
Wykonawcy. 

15. Zamawiający ma prawo składać zamówienia bez ograniczeń co do zakresu i ilości, a także prawo 
do nie wykorzystania pełnego zakresu asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszenia 
zapotrzebowania. 

§  3 
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI  

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte zrealizowanie całej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą nie  
 może przekroczyć kwoty: (osobno w zależności od uzyskanych pakietów)  

PAKIET ….. 
wartość netto............................ zł.  (słownie: ..............................................................................) 
należny podatek VAT ………….. zł.  
wartość brutto ………………… zł. ( słownie: .............................................................................. ), 
zgodnie z Formularzem Oferty stanowiącym integralną część niniejszej umowy.  

2. Ceny jednostkowe Wyrobów medycznych określone zostały w załączniku nr 2 do umowy. 
3. Wykonawca gwarantuje, że w trakcie trwania umowy ceny jednostkowe nie ulegną podwyższeniu.  
4. Zapłata za każdą zamówioną przez Zamawiającego i dostarczoną zgodnie z umową partię 

Wyrobów medycznych nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy w ciągu 60 dni od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT. W przypadku gdyby 
Wykonawca zamieścił na fakturze inny termin płatności niż określony w niniejszej umowie 
obowiązuje termin płatności określony w umowie.  

5. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
 

§ 4 
REKLAMACJE 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczone Wyroby medyczne nie posiadają 
oznakowania określonego w § 2 ust. 3 umowy, stwierdzenia braków ilościowych w stosunku do 
zamówienia częściowego, stwierdzenia wadliwości lub niezgodności dostarczonych Wyrobów 
medycznych ze złożoną ofertą - Zamawiający zgłosi w terminie 2 dni roboczych od daty dostawy 
pisemną reklamację Wykonawcy. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić również za pośrednictwem 
faksu na numer wskazany w umowie.   



2. Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia 
reklamacji. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie lub brak podania przyczyn nie uznania 
zasadności reklamacji w tym terminie uważane będzie za uwzględnienie reklamacji w ostatnim 
dniu tego terminu. 

3. W przypadku uwzględnienie reklamacji Zamawiającego, Wykonawca w terminie 2 dni roboczych 
od dnia uwzględnienia reklamacji uzupełni braki ilościowe, wymieni wadliwe Wyroby medyczne 
na wolne od wad lub na zgodne ze złożoną ofertę. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych, wadliwości lub 
niezgodności Wyrobu medycznego ze złożona ofertą albo braku oznakowania dostarczonego 
Wyrobu medycznego w sposób określony w § 2 ust. 3 umowy do dnia usunięcia tych uchybień 
zamówienie częściowe będzie uważane za niezrealizowane. 

5. Wszelkie koszty związane z usunięciem uchybień objętych reklamacją Zamawiającego obciążają 
Wykonawcę.   

 

§ 5 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) w wysokości 0,5 % wartości netto danego zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia  

w zrealizowaniu dostawy częściowej, względem terminu określonego zgodnie z umową 
przechowania wskazaną w § 2 ust. 10 niniejszej umowy. 

b) w wysokości 0,5 % wartości netto danego zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia 
w realizacji obowiązków określonych w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, 

c) w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia netto za daną część zamówienia (pakiet) określonego 
w  § 3 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku gdy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca 
dojdzie do odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w 
zakresie tej części zamówienia. 

2. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez ich potrącenie na podstawie księgowej 
noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, aż do całkowitego zaspokojenia 
roszczeń.  
W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach 
określonych powyżej, księgowa nota obciążeniowa będzie płatna do 14 dni od daty jej wystawienia 
przez Zamawiającego.  

3. W przypadku gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę umowną Zamawiający 
ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

 

§ 6 
ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie   30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę w całości lub części ze skutkiem natychmiastowym w 
przypadku, gdy:   
a) Wykonawca trzykrotnie nie dotrzyma terminu dostawy częściowej określonego zgodnie z 

umową przechowania wskazaną w § 2 ust. 10 niniejszej umowy.  
b) opóźnienie w zrealizowaniu którejkolwiek dostawy częściowej przekroczy 10 dni roboczych, 
c) Wykonawca opóźni się z realizacją któregokolwiek obowiązków określonych w § 4 ust. 3 

umowy  ponad    10 dni roboczych. 
3. Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy lub o odstąpieniu od umowy zostanie wysłane 

listem poleconym na adres Wykonawcy podany w umowie. 
4. Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań.  
 



§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 6 miesięcy i obowiązuje od dnia  .................. do dnia  
……..………. 

2. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w każdym czasie za zgodą obu 
stron. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych, ustawy o wyrobach medycznych i kodeksu cywilnego. 

4. W przypadku niejasności w zapisach niniejszej umowy strony mogą odwołać się do zapisów 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. Strony ustalają, że wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być wprowadzane 
wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu zasad wynikających 
z niniejszej umowy. 

6. Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie: 
a) zmiany danych stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 
b) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku 

od towarów i usług. W takim przypadku zmianie ulegnie kwota podatku od towarów    i usług 
oraz cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.   

c) zmiany ustalonego przez producenta numeru katalogowego dostarczanych Wyrobów 
medycznych, 

d) zmiany producenta Wyrobów medycznych, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie 
Wykonawcy wycofał się z produkcji danego Wyrobu medycznego. Zmiana taka będzie 
dopuszczalna jedynie pod tym warunkiem, że Wyroby medyczne innego producenta będą w 
pełni spełniać wymogi wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a cena 
tych wyrobów będzie nie wyższa niż określona w umowie. W takim przypadku Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dowody potwierdzające wycofanie się producenta z 
produkcji Wyrobów medycznych oraz dostarczyć Zamawiającemu nowe, odpowiednie, aktualne 
zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że Wyroby 
medyczne, które mają być dostarczane w zamian odpowiadają określonym normom lub 
specyfikacjom technicznym, 

7. Zmiany określone w ust. 6 lit. a) wymagają dla swej skuteczności pisemnego powiadomienia 
drugiej strony. Zmiany określone w ust. 6 lit. b), c), d)  wymagają formy pisemnego aneksu pod 
rygorem nieważności. 

8. Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać 
jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność 
prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego, może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu 
zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.  

9. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

10. Integralną częścią niniejszej umowy są: Formularz Oferty (Zał. nr 1) oraz Formularz 
asortymentowo-cenowy -  Pakiet / Pakiety (Zał. nr 2). 

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
Wykaz załączników: 

1. Formularz Oferty         -  Zał. nr 1. 
2. Formularz asortymentowo-cenowa -  Pakiet / Pakiety ……  -  Zał. nr 2. 
 

Wykonawca:          Zamawiający:                                                                                                    
 

 
 
 
 



 
Załącznik nr 6.2. 

Zamówienie nr  DZA.381.17.2019 

WZÓR  U M O W Y 

UMOWA PRZECHOWANIA Nr DZA.381.17….. 2019 
 

zawarta w dniu ................. 2019 r. w Czeladzi pomiędzy: 
Powiatowym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice – wschód w Katowicach, Wydział VIII 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000203274, NIP 625–22–47–223,  REGON 
278209300,  
zwanym  dalej  Zamawiającym,  reprezentowanym przez: 
 

1. p.o. Dyrektora     - mgr Aldona Sylwa 
 
a ..................................................................................................................................................... 
 zarejestrowanym  w ................................................................................ pod nr .......................... ,  
NIP .............................. , REGON .............................. , 
 reprezentowanym przez: 

 
1.  ..........................................   - ....................................     
2. ..........................................   - .................................... 

 
zwanym  dalej  Wykonawcą, 

§ 1 
Użyte w niniejszej umowie terminy mają następujące znaczenie: 
a) Umowa – zawarta pomiędzy Stronami umowa ………………… z dnia ......................  
b) Produkt –  implanty ortopedyczne, materiały do ich zakładania oraz wyroby używane  w  
     przypadku złamań    
c) Użycie Produktu – wszczepienie Produktu pacjentowi Zamawiającego, utrata lub zniszczenie 
Produktu (np. uszkodzenie, kradzież) w czasie kiedy Produkt jest przechowywany u Zamawiającego. 
Nie uważa się za użycie Produktu naruszenia zewnętrznego opakowania Produktu, innego niż 
zapewniającego sterylność Produktu.  

§ 2 
1. Wykonawca, w związku z realizacją Umowy oddaje na przechowanie, a Zamawiający 

zobowiązuje się zachować w stanie niepogorszonym oddane mu na przechowanie Produkty.  
2. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać u Zamawiającego w każdym czasie 

obowiązywania Umowy produkty w ilości nie mniejszej niż wymagana w Załączniku nr 2 do 

Umowy  (Formularz asortymentowo - cenowy). 
3. Wykonawca może w każdym czasie odebrać Produkty z przechowania zawiadamiając o tym 

Zamawiającego na piśmie z co najmniej  7 dniowym wyprzedzeniem, przy czym odebranie 
Produktu nie może spowodować naruszenia warunku, o którym mowa w ust. 2.  

4. Wykonawcy przysługuje prawo własności Produktu w czasie, gdy Produkt jest 
przechowywany przez Zamawiającego, aż do czasu jego użycia.  

5. Zamawiający może w każdym czasie pobrać Produkt z miejsca przechowywania celem użycia. 
Pobranie Produktu w celu użycia jest równoznaczne z wykonaniem dostawy Produktu przez 
Wykonawcę na warunkach określonych w Umowie.  

6. Produkty będą przechowywane bezpłatnie przez Zamawiającego w  Bloku Operacyjnym 
Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź. 

7. Zamawiający zobowiązuje się przechowywać Produkty w sposób właściwy w ich oryginalnym 
opakowaniu z dochowaniem należytej staranności w celu zabezpieczenia i ochrony Produktów, 



w szczególności w temperaturze, położeniu i zgodnie z wymogami przechowywania Produktu, 
przekazanymi Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie pisemnej. 

8. Zamawiający oddzieli Produkty od innych rzeczy będących własnością Zamawiającego oraz 
innych produktów, podobnego rodzaju, jakie posiada oraz wyraźnie oznaczy i zidentyfikuje 
Produkty jako będące własnością Wykonawcy. 

9. Zamawiający wyznaczy powierzchnię lub pomieszczenie magazynowe, aby zapewnić 
właściwe przechowywanie Produktów.  

10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za Produkt, który nie jest utrzymywany, 
przechowywany lub używany zgodnie z niniejszą umową oraz zgodnie z Umową. 

11. Zamawiający zobowiązuje się w pierwszej kolejności pobierać Produkty z najkrótszą datą 
ważności. 

12. W każdym przypadku użycia Produktu Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę na piśmie, 
faksem lub pocztą elektroniczną w ciągu maksymalnie 3 (trzech) dni roboczych informując 
Wykonawcę także o numerze partii Produktu użytego. 

13. W terminie …………… godz. od daty zawiadomienia o użyciu Produktu Wykonawca wystawi           
i doręczy Zamawiającemu fakturę oraz dostarczy do Zamawiającego na przechowanie taką 
samą ilość takich samych Produktów jak użyte. 

14. Po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 
trzech (3) dni kalendarzowych przedstawiciele Stron mogą, w uzgodnionych godzinach, 
sprawdzić wszystkie miejsca, w których Zamawiający przechowuje Produkty celem ustalenia 
czy Produkty przechowywane są zgodnie z niniejszą umową. 

15. Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę o wszelkich okolicznościach związanych                     
z realizacją niniejszej umowy w formie telefonicznej na numer ........................ , faksem na 
numer........................ lub w formie elektronicznej na adres .......................   

16. Wykonawca będzie zawiadamiał Zamawiającego o wszelkich okolicznościach związanych                   
z realizacją niniejszej umowy w formie telefonicznej na numer tel. 32 265 1644 wew. 238,   

       faxem na numer 32 2651430 lub w formie elektronicznej na adres e-mail:   
       m.michalska@pzzoz.bedzin.pl). 

§ 3. 
1. Niniejszą umowę przechowania zawiera się na czas obowiązywania Umowy.  
2. Niniejsza umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia 

Umowy z jakiejkolwiek przyczyny. 

§ 4 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Niniejsza umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z polskim prawem. 
3. Wszelkie spory jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy Strony, a których 

Strony nie rozstrzygną polubownie w terminie 1 miesiąca od otrzymania przed jedną ze Stron 
pisemnego zgłoszenia drugiej Strony zawierającego określenie kwestii spornej, rozstrzygane 
będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedzibę Zamawiającego. Zapis zdania poprzedniego 
nie stanowi zapisu na sąd polubowny. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.  

Wykonawca:        Zamawiający: 
 
 

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


