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                           SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

– (dalej zwana również SIWZ) 
 

 Nazwa zamówienia publicznego:  środki dezynfekcyjne i antyseptyczne 

 
I. Nazwa  oraz adres Zamawiającego:  
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie 
Adres: ul. Żołnierska 18a ,  10 – 561 Olsztyn  
NIP 739-29-54-843       Regon 000295580   
Tel. 089-5393455 
Str. internetowa www.wssd.olsztyn.pl  
 
II. Tryb udzielenia zamówienia i podstawa prawna:  
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone  jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach, wydanych na podstawie   art. 11 ust. 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  
 Postępowanie jest prowadzone w trybie i na zasadach określonych w: 

1) Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( T. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986.) – 
zwanej dalej również UPZP lub ustawą. 
2) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów,  jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
3) Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów Dz. U.  z dnia 28 grudnia 2017 r. poz. nr 2254 w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do € stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, 
4) Ustawie z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 932 z późn. zm.) 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia, kod CPV, wymagania stawiane wykonawcy w z związku z realizacją 
przedmiotu zamówienia:  
  
1. Przedmiotem zamówienia jest:   
Dostawa wraz z dostarczaniem do siedziby Zamawiającego środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych  w 
asortymencie oraz ilościach podanych szczegółowo w załączniku nr 2 do SIWZ według nw..zadań: 
 
  

L.P. OPIS PREPARATU - właściwości 
Jednostka miary 
(pojemność op.) 

ILOŚĆ 
zamawiana 

1. Emulsja do rąk 
▪ właściwości nawilżające 
▪ właściwości pielęgnacyjne 

500 ml  150 opakowań = 75 litrów 

2. Preparat do mycia rąk przed dezynfekcją chirurgiczną Opakowanie o 
pojemności minimum 5 
litrowe max. 6 litrowe 

 250 litrów 

3 Preparat do chirurgicznej dezynfekcji rąk 5 litrów 34 opakowań 
 

4 Preparat do dezynfekcji higienicznej rąk 
▪ zapobiegający wysuszaniu rąk,z dodatkiem substancji 
pielęgnujących,bez dodatku ethanolu 
▪ działający na bakterie, wirusy, grzyby i prątki gruźlicy. 
 
 W ramach zamówienia wymagane jest wyposażenie Szpitala 
w 30 szt. dozowników  łokciowych na mydło oraz płyny dezynfekcyjne 
z dłuższym ramieniem umiejscowionym na górze dozownika 
umożliwiającym z korzystania tzw. bezdotykowego-łokciowego, wykonany 
z bardzo wytrzymałościowego tworzywa ABS, wyposażony w   pojemnik 
 i pompkę z możliwością regulacji dozowanej ilości preparatu, łatwy 
w montażu z możliwością mycia i dezynfekcji obudowy dozownika. 
Pojemność dozownika 0,5 litra. Dostawa jednorazowa przy pierwszym 
zamówieniu środka do mycia rąk 

0,5 lub 5 lub 6 lub 10 
litrowe  
 
Opakowanie o 
pojemności100 ml. 

3 200 litrów 
 
 
60 opakowań = 6 litrów 

5 Preparat do mycia i kąpieli pacjentów 
▪ przed operacjami 
▪ odpowiedni dla skóry wrażliwej 
▪ przeznaczone dla dzieci i młodzieży 
▪ bez zawartości mydła 
▪ PH naturalne dla skóry 
▪ działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne (dopuszcza się 

Opakowania o poj. 
max. do 5 litrów 
 
 

 600 litrów 
 
 
 oraz  

Opakowania z pompką 
o poj. minimum 400 ml 
maksymalnie 1 litr  

 30 litrów  
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zaoferowanie preparatu obejmującego skuteczność MRSA)  

6 Preparat do mycia noworodków 
A. nie zawierający barwników ani substancji zapachowych 
B. z możliwością stosowania od pierwszego dnia życia noworodka!  
C. pH 5.0  (bez określenia i ograniczenia substancji aktywnych) 
(Wymagane jest załączenie do oferty pozytywnej opinii klinicznej 
potwierdzającej warunek opisany w pkt. B ww.) 
 

500  lub 200 ml  z 
pompką  
(op. przenośne, nie do 
stosowania w  tzw. 
dozownikach „łokciowych” 

 10 litrów  

7 Preparat bezbarwny do dezynfekcji skóry: 
działający na bakterie, prątki gruźlicy, wirusy, grzyby przed: 
- punkcjami 
- cewnikowaniem żył 
- pobieraniem krwi 
- iniekcjami 
 
 
 

Opakowania 5 lub 1 litr 
 
 
 

 220 litrów 
 
  
 

opakowane od 200 do 
350 ml - z atomizerem 

 razem 25 litrów   

8 Preparat alkoholowy bezbarwny do dezynfekcji pola operacyjnego 
- działający na bakterie, wirusy, grzyby i prątki gruźlicy 

− nie powodujący podrażnień skóry 
 

1 litrowe  300 litrów 

9 Preparat alkoholowy barwiony do dezynfekcji pola operacyjnego: 
- działający na bakterie, prątki gruźlicy, wirusy, grzyby 
- preparat barwiony naturalnym barwnikiem spożywczym 
- nie powodujący podrażnień skóry 

1 litrowe 
 

 150      opakowań 
 

250 ml  
do 350 ml  ze 
spryskiwaczem 

 Razem - 2,5  litra 

10 1. Octenisept z atomizerem 
 
2. Octenisept 
 
3. Octenisept 
 

50 ml 
 

 80 opakowań 
 

250 ml 
 

 150 opakowań 

1 litr  350 opakowań 

11 Preparat do dezynfekcji małych trudno dostępnych miejsc  
(bez aldehydów) na bazie  alkoholu lub mieszaniny alkoholi 

▪ nie pozostawiający plam i zacieków 
▪ działający na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy w czasie nie 
dłuższym niż 5 min. 
(Dopuszcza się preparat skuteczny p. drożdżom  i pleśni,  
przetestowany na Candida albicans i Aspergillus niger) 

Op. o poj. 1 lub 5 lub 
10 litrowe 
 
 

 2 800 litrów 
 
 

Op. o poj. 450 ml lub 
500 ml lub 1 litr z 
pompką 

100 litrów 

12 Preparat myjąco-dezynfekcyjny w postaci pianki eliminującej mgłę 
aerozolową do małych i trudno dostępnych miejsc bez dodatku 
aldehydu glutarowego, chloru, fenoli, chlorheksydyny,alkoholi. 
Nadający się także do powierzchni z poliwęglanów, pleksiglasu, płyt 
akrylowych, nieuszkadzający dezynfekowanych powierzchni, 
osiadający dobre właściwości myjące,  niepozostawiający zacieków, 
działający na bakterie, wirusy, grzyby w czasie 5 minut. Preparat 
może mieć szersze spektrum działania wobec B, F, Tbc, V (HIV, 
HBV, HCV, Rota, Adeno i Enterowirus Polio) w czasie do 15 minut, 
z możliwością zastosowania również do narzędzi oraz wyrobów 
inwazyjnych. 

(Wymagana jest pozytywna opinia kliniczna  lub pozytywna opinia 
użytkowa Intensywnej Terapii Niemowlęcej i Dziecięcej oferowanego 
środka do stosowania u dzieci, którą należy załączyć do oferty) 
 

750 ml lub 1 litr z 
atomizerem 
 
 
_____________ 
5 litrowe 

 7 litrów  
 
 
 
___________ 
 14 opakowań = 70 litrów 

13 Preparat dezynfekcyjny do narzędzi ,sprzętu medycznego i 
endoskopów giętkich  

(bez aldehydów ) okres aktywności przy obciążeniu 
biologicznym 7 dni,  

roztwór przygotowany z użyciem zimnej wody  bezpośrednio z 
 sieci wodociągowej  i posiadający:  
▪ właściwości myjące 
▪ niepowodujący korozji narzędzi 
Spektrum działania: grzyby, bakterie, wirusy, prątki gruźlicy w 

czasie do 1 godziny.  

5 litowe - koncentrat 
 
 
 
 

  Do wytworzenia 7.500 
litrów 2% roztworu 
roboczego 
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W ramach zamówienia wymagane jest wyposażenie 
Szpitala w   wanienki dezynfekcyjne: 3 sztuki 3 litrowych  

                                   1 sztuka 10 litrowa 

14 Preparat dezynfekcyjny do narzędzi i sprzętu medycznego   (bez 
aldehydów i chlorów) roztwór 1-dobowy, do stosowania w 
myjkach ultradźwiękowych. Roztwór przygotowany z użyciem 
bezpośrednim zimnej wody wodociągowej i posiadający:  

▪     właściwości myjące  
▪    niepowodujący korozji narzędzi 
-   nie posiadający właściwości żrących (może posiadać co najwyżej 
właściwości drażniące) 
Spektrum działania: grzyby, bakterie, wirusy, prątki gruźlicy w czasie 15 
minut. (Dopuszcza się preparat skuteczny p. grzybom, 
przetestowany  na grzybach drożdżopodobnych Candida albicans) 
 

5 litrowe – koncentrat Do wytworzenia 30.000 
litrów 0,5% roztworu 
roboczego)  

15 Preparat do mycia i dezynfekcji obrotowych narzędzi  precyzyjnych  
▪ właściwości myjące 
▪         niepowodujący korozji narzędzi 
-         działający na bakterie, wirusy, grzyby, prątki gruźlicy 

2  litrowe  
30 opakowań 

16 
Środek do dezynfekcji powierzchni w bloku 

operacyjnym o nazwie -  PERFORM  
 

Op. o zawartości 900g  60 opakowań 

17 Preparat w piance do czyszczenia i pielęgnacji zanieczyszczonej 
wydalinami skóry dla pacjentów 

- nie powodujący zmian skórnych 
- działający przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczne 

1. pochłaniający lub neutralizujący przykry zapach 

500 ml  30 opakowań 

18 Chusteczki nasączone środkiem dezynfekcyjnym, z przeznaczeniem 
do przecierania powierzchni,  bezalkoholowy: 

- działający bakteriobójczo i grzybobójczo, 
- niepowodujący korozji powierzchni  
Produkt może być zarejestrowany jako biobójczy. 
 
 

Opakowanie 
jednostkowe 
zawierające nie więcej 
niż 200 listków –
chusteczek 

Łącznie 30 000   szt.   

19 Chusteczki nasączone środkiem dezynfekcyjnym, z przeznaczeniem 
do przecierania powierzchni wyrobów medycznych w tym 
endoskopów giętkich, nie zawierający: chloru, aldehydów, 
alkoholi, kwasu nadoctowego: 

- działający bakteriobójczo, grzybobójczo, sporobójczo, wirusobójczo 
- niepowodujący korozji powierzchni  
 

Opakowanie 
jednostkowe 
zawierające nie więcej 
niż 250 listków –
chusteczek 

Łącznie 1 250szt.   

20 1. Płynny, alkaliczny środek do mycia endoskopów elastycznych w myjni 
typ-BHT  umożliwiający mycie manualne i maszynowe endoskopów 
elastycznych oraz wyposażenia endoskopowego w stężeniu od 0,5% do 
3% w temperaturze do 600C. pH robocze roztworu od 10,7 do 10,8. 
Środek posiadający w swoim składzie: ester butylowy kwasu 
ortofosforowego, alkalia, dietyloaminą, oraz niejonowe i anionowe związki 
powierzchniowo czynne. Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi 
producentami endoskopów. Posiadający pozytywną opinię dystrybutora 
endoskopów elastycznych firmy  KARL STORZ i PENTAX.  
 
 
2. Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu 
bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym 
zawierający w swoim składzie nie więcej niż 10,5g aldehydu glutarowego. 
Szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów; nie 
zawierający aldehydu mrówkowego oraz czwartorzędowych związków 
amoniowych. Środek kompatybilnym ze środkiem myjącym, wykazujący 
w procesie dekontaminacji aktywne działanie na spory Clostridium 
difficile. Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi producentami 
endoskopów. Posiadający pozytywną opinię dystrybutora endoskopów 
elastycznych firmy KARL STORZ i PENTAX.  

 
 
Opakowanie: kanister  
5 litrów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opakowanie: kanister  
5 litórw 

  
 
 
3 kanistry = 15 litrów 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
3 kanistry = 15 litrów 
 
 
 

21 1. Preparat w płynie do dezynfekcji maszynowej endoskopów   w myjni 
typ-Olympus D-ETD Disenfectan     (na gwarancji) 
2. Preparat w płynie do mycia maszynowego endoskopów w myjni typ-
Olympus C-ETD Cleaner    (na gwarancji) 

5 litrów 
 
 5 litrów 

 12 opakowań = 60 litrów 
  
18 opakowań = 90 litrów 

22   1. Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, 
skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i 
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denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi  i sprzętu 
medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. 
Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log.  
Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach 
ultradźwiękowych. pH powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: kwasy 
organiczne, alkalia, dietanoloaminę, enzymy, tenzydy, środki 
konserwujące, inhibitor korozji. Nie zawierający glicerolu oraz 
niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny. Do zastosowania w 
systemie Centralnego dozowania w myjni WD 200 Belimed (na 
gwarancji) i myjni GETINGE  typ. 46-5. Opakowanie kanister z 
zawartością  20 l  płynu                                                         

 
 
Opakowanie: kanister 
20 litrów  

 
 
14 kanistrów  
 
 
 

2. Płynny lub w postaci stałej, neutralizujący i myjący środek do 
stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego. Nie 
posiadający w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tensydów. 
Maksymalna zawartość P2O5 w koncentracie wynosi <10 ppm. Gęstość 
produktu 1,2 g/cm3. Dozowanie 1ml/l. ph: 1 (koncentrat). Do 
zastosowania w systemie Centralnego dozowania w myjni WD 200 
Belimed ( na gwarancji)  i myjni GETINGE typ. 46-5. Opakowanie: 
kanister 5 l/20 l- ilość środka 60 litrów.  

Opakowanie:  20 litrów  1 kanister = 20 litrów 
 
 

3. Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne 
oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach, 
niezawierający oleju parafinowego oraz alkoholu i związków 
alkoholowych. Do szybkiego bezzaciekowego płukania,  przyśpieszający 
suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji, dozowanie 0,3-1,0ml/l lub 
1-3ml/l. pH: 6,7-7,3 (koncentrat). Do zastosowania w myjni WD 200 
Belimed (na gwarancji) i myjni GETINGE  typ. 46-5. 
 

Opakowanie: 20 litrów  3 kanistry = 60 litrów 
 
 

4. Płynny, alkaliczny środek do mycia oraz dezynfekcji w myjniach 
dezynfektorach (w osobnych fazach mycia i dezynfekcji) sprzętu 
medycznego w tym termolabilnego. Środek pozwalający na pracę w 
programach z neutralizacją środkiem kwaśnym lub bez neutralizacji. O 
działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, prątkobójczym, 
wirusobójczym. Wspomagający destabilizację, dezaktywację oraz 
dekontaminację prionów potwierdzone certyfikowanymi badaniami. 
Posiadający w swoim składzie: różne związki powierzchniowo czynne, 
metakrzemian disodowy oraz fosforany. Niezawierający glicerolu, 
związków chlorowych oraz innych związków utleniających.  Dozowanie 1-
10ml/l. . Do zastosowania w myjni WD 200 Belimed ( na gwarancji ) 
myjni GETINGE  typ. 46-5.  
 
UWAGA: do zadania 21 poz. 1-4 chemia maszynowa zamawiający 
wymaga  instalacji Centralnego Układu Dozowania. Układ 
 dozowania nie może ingerować w  myjnię-dezynfektor.                              
WSZYSTKIE PRAPARATY W pakiecie NR 21 MUSZĄ POCHODZIĆ 
OD JEDNEGO PRODUCENTA.                                                                
Zamawiający wymaga dokonania walidacji procesu mycia i 
dezynfekcji zgodnie z normą PN-EN ISO 15883-1:2010 oraz PN-EN 
ISO 15883-2:2010. W zakres walidacji wchodzi: badanie dozowania 
środków chemicznych, badanie skuteczności czyszczenia testem 
białkowym, badanie termometryczne min. 4 czujnikami, badanie 
pozostałości procesu, badanie suchości wsadu.                                              
Przy zmianie środków na inne niż obecnie stosowane przez 
Zamawiającego,  Wykonawca  zobowiązany będzie  do  przepłukania 
całego układu.  

Opakowanie: kanister  
5 litrów 

 5 litrów 
 
 

23 Preparaty do myjni TopClean 60 do automatycznego  mycia i 
dezynfekcji obuwia operacyjnego (na gwarancji)  

3. Doyen RF 90   
4. Etolit GT 500 

 
1. Opakowanie: 
kanister 10l lub 5 litrów 
2. Opakowanie: 
kanister 10litrów 

 
30 litrów 
 
10 litrów 

24 Preparat do masażu,oklepywania,pielęgnacji pacjenta. Na bazie 
alkoholu i olejków, ph. Neutralne dla skóry pacjenta 

Op. 500 ml  12 opakowań = 6 litrów 

 

 
 

Każda pozycja w tabeli - od 1 do 24- stanowi  odrębne zadanie   
 
Dopuszcza się składanie ofert częściowych na dowolną ilość zadań. 
 
2.  Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień   



5 

 

 kod CPV -   33631600-8 
 
3. Wymagania stawiane Wykonawcy:  
3.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla 
przedmiotu zamówienia.  
3.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.  
3.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego  

z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  
3.4 Wymagany termin płatności faktury  za przedmiot zamówienia - do 60 dni.    
3.5 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, numerów faks, adresu e-mail oraz innych ustaleń 

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  
3.6 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania 

przedmiotu zamówienia.  
3.7 Wykonawca może zaoferować wyłącznie takie wyroby, które są dopuszczone do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  
3.8  Oferowane wyroby  muszą odpowiadać normom i spełniać wszelkie wymogi zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  a więc w 
przypadku:  
- produkty zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych  
z dnia 20.05.2010r. (Dz.U. 2010r.  Nr 107 poz. 679 z późn. zmianami) - dla wszystkich klas wyrobu 
medycznego – wyrób ma posiadać aktualna deklarację zgodności WE/CE i certyfikatu WE/CE  
- produktów zakwalifikowanych jako środki biobójcze w rozumieniu ustawy o produktach biobójczych  
z dnia13.09.2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 175 poz. 1433 z późn. zmianami) – wyrób ma posiadać aktualne 
Pozwolenia Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym  

3.9 Wykonawca ma udzielić na oferowane produkty gwarancji na okres niekrótszy niż deklarowany przez 
producenta oferowanego wyrobu. 

3.10  Oferowane przedmioty zamówienia maja posiadać aktualny termin ważności, który nie może być krótszy niż 
¾ terminu deklarowanego przez producenta.  

3.11 Dotyczy zadania nr 11, 12, 18, 19. W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający wymaga wdrożenia 
w czasie miesiąca od podpisania umowy na dostawę środków dezynfekcyjnych i myjących programu 
monitorującego poziom higieny powierzchni szpitalnych. Szczegóły dot. wymogów zawiera zał. nr 2 do SIWZ. 

3.12  Dotyczy zadania nr 4. W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy 
kontynuacji  wdrażania w Szpitalu programu WHO-5, zgodnego z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO). Szczegóły dot. wymogów zawiera zał. nr 2 do SIWZ. 

3.13 W celu dokonania oceny parametrów techniczno – użytkowych oferowanych produktów oraz potwierdzenia 
że oferowane wyroby odpowiadają opisowi przedmiotu zamówienia, wymagane jest złożenie wraz z ofertą 
„próbek”  produktów. Ilość i zakres wymaganych próbek  podany jest w zał. nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia. Koszt "próbek" ponosi wykonawca.  Złożone "próbki" nie będą podlegać zwrotowi do 
wykonawcy. 
Uwaga. „Próbki”,  które będą oceniane  wg ustalonych kryteriów użytkowych – opis w zał. nr 2 do 
SIWZ, nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 UPZP.   
Odnośnie zadania nr 21 w celu przeprowadzenia oceny techniczno- użytkowej wymagane jest 
złożenie dokumentu z przeprowadzonych przez niezależne laboratorium badań, potwierdzających 
skuteczność oferowanego środka w kierunku likwidacji białek prionowych. Dokument nie będzie 
podlegał uzupełnieniu   na podstawie art. 26 ust. 3 UPZP. 
 

 
IV. Termin wykonania zamówienia:  
  
1.  Dotyczy zadania od nr 1 do nr 2Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane  sukcesywnie w 

okresie  12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia 
2. Zamawiający wymaga, aby dostawy sukcesywne realizowane były w okresie do 5 dni roboczych od daty 

przesłania zamówienia do Wykonawcy 
 
V. Opis warunków udziału w postępowaniu.  
A.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1.  nie podlegają wykluczeniu 
1.1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia, szczególnie w oparciu o przesłanki 
określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy. Zaniechanie tego obowiązku będzie stanowiło podstawę wykluczenia 
Wykonawcy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3ustawy. 
1.2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania. 
1.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20,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 
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nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu 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. 
 
 

2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5. 
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5. 

 
B. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 b tj. dotyczące: 

1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  zawodowej, o ile   wynika to z 
odrębnych przepisów . Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie   żadnych wymagań, których 
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;  

              1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej -  Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie   
                  żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób  
                  szczególny; 
              1.3 zdolności technicznej - Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań,  
                    których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; 
 
C. Informacje o podmiotach trzecich. 
1. 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. 
2.Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie  
w przypadku kiedy:  
2.1.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 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; 
2.2.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 
2.3.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane.  
2.4.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie 
 z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego 
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  
2.5.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 
mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym 
przez Zamawiającego:  
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej  
części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną 
 
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, 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. 
 
 
D. Informacje o podwykonawcach. 
1) Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia  
2) Informacje o podwykonawcach Wykonawca zamieszcza w Oświadczeniu  (Załącznik nr 1 do SIWZ). 
3) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie tego zamówienia. 
4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, 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. 
 

 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,  POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTEPOWANIU  ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

A. Dokumenty i oświadczenia wymagane 
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1.    Oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełniania warunków: 
1.1. Oświadczenie Wykonawcy wykazujące brak podstaw do wykluczenia, które stanowi załączniki nr 4 do SIWZ. 
1.2. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  które stanowi 
załącznik nr 3 do SIWZ. 
2. W celu potwierdzenia, że oferowany produkt w zadaniu nr   od 1 do nr 24 odpowiada opisowi 
przedmiotu zamówienia wymagane jest złożenie:  

2.1 odnośnie  produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach 
medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz.U. 2010r.  Nr 107 poz. 679 z późn. zmianami) - dla wszystkich klas 
wyrobu medycznego –  aktualnej deklaracji zgodności WE/CE i certyfikatu WE/CE  
- odnośnie produktów zakwalifikowanych jako środki biobójcze w rozumieniu ustawy o produktach 
biobójczych z dnia13.09.2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 175 poz. 1433 z późn. zmianami) – aktualnego  
Pozwolenia Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym  

 
       Dopuszcza się  załączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy informującym o spełnianiu przez oferowane 

produkty ww wymogów w SIWZ,  i o  posiadaniu przez wykonawcę  wymaganych dokumentów 
dopuszczających do obrotu produkty zaoferowane w niniejszym postępowaniu,  i o gotowości przedstawienia 
ich Zamawiającemu na każde jego żądanie, w określonym terminie i formie.   

 
2.2 Dotyczy zadania nr od 1 do nr 24.  Wymagane jest złożenie  16 punktowej karty charakterystyki  

oferowanych preparatów (nie dotyczy produktów dopuszczonych do obrotu jako wyroby lecznicze lub 
kosmetyki oraz zadania nr 10) 

2.3 Dotyczy zadania nr 6.   Wymagane jest załączenie do oferty pozytywnej opinii klinicznej 
potwierdzającej warunek  możliwości stosowania preparatu u dzieci  od pierwszego dnia życia 
noworodka 

2.4 Dotyczy zadania nr 4. Oświadczenie wykonawcy zawierające w swojej treści deklaracje 
kontynuacji wdrażania w okresie trwania   zamówienia  programu WHO-5 w placówce 
Zamawiającego, zgodnego z wytycznymi Światowej  Organizacji Zdrowia (WHO) /stosowne 
oświadczenie sporządza wykonawca wg własnego wzoru/ 

2.5  Dotyczy zadania 11,12, 18, 19 - Do oferty należy załączyć poglądową ulotkę lub instrukcję 
obsługi aplikacji programu monitorującego poziom higieny powierzchni szpitalnych. 

 
         W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,  oświadczenie ppkt 1.1 i 1.2 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu  oraz brak podstaw wykluczenia. 

 
    

 
3. Z uwagi na skrócenie procedury oceny i badania ofert Zamawiający  zaleca, aby wszystkie żądane 

dokumenty  i oświadczenia złożyć z ofertą na dzień składania ofert.  
4. Odn. ppkt 2.2 – dopuszcza się złożenie 16 punktowych kart charakterystyk na nośniku 

elektronicznym (pendrive lub płyta CD, DVD) wykazując je w ofercie jako załącznik  
 

 
B. Oferta ma zawierać w dniu składania ofert: 
1. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz ofertowy, 
2. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru zawartego w Opisie przedmiotu zamówienia -  załącznik nr 2 do 
SIWZ z informacjami dot. cen, nr katalogowych i producentów oferowanych produktów 
3. Pełnomocnictwo osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy i składania w imieniu wykonawcy 
oświadczenia woli – jeśli dotyczy . 
4. Oświadczenia Wykonawcy wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania - wg wzoru zał. nr 3. 
5. Dokumenty wymagane w niniejszym rozdziale A ust. 2 w celu potwierdzenia, że oferowany produkt w 
zadaniu  odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia 
6. Dotyczy zadania nr 4. Oświadczenie wykonawcy zawierające w swojej treści deklaracje kontynuacji  
wdrażenia w okresie trwania   zamówienia  programu WHO-5 w placówce Zamawiającego, zgodnego z 
wytycznymi Światowej  Organizacji Zdrowia (WHO) /stosowne oświadczenie sporządza wykonawca wg własnego 
wzoru/ 
  
 
C. Wymagania dotyczące  dokumentów:  
1.   Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność  z oryginałem” przez  
      wykonawcę. 
2.   Zamawiający może  żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie   
      wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do je  
       prawdziwości.  
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający 

nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, ofert oraz innych dokumentów w innym języku niż polski. 
6. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych 
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dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa 
do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający 
wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 
podlega odrzuceniu, albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument 
potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie 
publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej 
solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Podpisany przez 
wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone 
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. 
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako 
pełnomocnik. 

9. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń za przedmiot zamówienia w walutach obcych. 
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez 

Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.  
1) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi 

czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 
pkt. 3) u.p.z.p. 

2) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania  
o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego  

       postępowania, zgodnie z art. 24 niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 
11. Zamawiający przewiduje – zgodnie z art. 24aa ustawy, możliwość  dokonania najpierw oceny ofert, a 

następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  w postępowaniu. 

 
  
VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  
 

1.  Zamawiający urzęduje w dniach roboczych i godzinach: poniedziałek –  piątek – od godz. 7.30 do godz. 15.00. 
2. W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne komunikacja pomiędzy Zamawiającym,  

a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016r. poz. 1030) z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy. 

3. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem telefonu. 
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie  

z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego rozdziału SIWZ.  
5. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030) przy 
przekazywaniu następujących dokumentów: 
1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, 
2) zmiana treści SIWZ, 
3) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty, 
4) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy, 
5) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz 

odpowiedź Wykonawcy w powyższym zakresie, 
6) informacja o poprawieniu ofert na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, 
7) oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek polegających na 

niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian  
w treści oferty, 

8) wezwanie Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, 
10) oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą, 
11) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
12) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, 
13) zawiadomienie o złożeniu oferty po wyznaczonym terminie 
14) informacje i zawiadomienia kierowane do Wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185 ustawy 
15) wniosek o udostępnienie protokołu lub/ i załączników do protokołu. 
16)  wnioski, zawiadomienia i oświadczenia itp. 

6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza 
fakt ich otrzymania. Dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie 
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jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy. 

7. Adres do korespondencji zamieszczony jest w rozdziale I niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszelkie 
pisma związane z postępowaniem, były kierowane wyłącznie na ten adres. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający prosi  
o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres: przetargi@wssd.olsztyn.pl) w formie 
edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielenia wyjaśnień. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić 
wyjaśnień, nie później niż 1 dzień, przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego po 
upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić 
wniosek bez rozpatrywania. 

9. Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami oraz potwierdzania wpływu oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień, ofert   jest Piotr Wichowski – insp. ds. zam. publicznych. Kontakt tel. 089-5393472 lub 602816546 
codziennie w dni robocze godz. 07:30 do15:00. e-mail przetargi@wssd.olsztyn.pl  

10. Jeżeli zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania 
wniosków przez wykonawcę i jego zapytań do SIWZ. 

11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na 
stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.  

12. Zamawiający nie przewiduje organizowania zebrania z wykonawcami.   
13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu 

składania ofert zmieć treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację 
zamawiający  udostępniona na stronie internetowej Szpitala. 

14. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej w j polskim. 
15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

  
VIII. Wymagania dotyczące wadium  

Nie jest wymagane wadium 
 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym 

że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się 
do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak 
niż 60 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty:  
  
A. Przygotowanie oferty  
1)  Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z poświadczonym przez Wykonawcę tłumaczeniem na 
język polski 
2) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy 

składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie 
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.  

3) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.  

4) Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczone notarialnie za zgodność 
z oryginałem.  

5) Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację 
podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność  
z oryginałem). Zamawiający zaleca, aby wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, z których 
będzie wynikać uprawnienie do podpisywania oferty np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr 
handlowy. 

6)  Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty,  
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.  

7)  Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego 
wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.  

8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej 
ofertę.  

9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 
dekompletacji zawartości oferty.  

10) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę 
zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  

11) Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana 
kolejnymi numerami. 
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12) Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów nie 
podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.  

13) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak 
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” 
zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

14) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 
pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na 
kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po 
potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert 
wycofywanych nie będą otwierane. 

15) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, 
że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Zamawiający 
wymaga, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były  przez Wykonawcę złożone w 
oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ 
TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU 
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. Z 1993r. NR 47, POZ. 211 Z PÓŹN. ZM.)”, lub spięte (zszyte) 
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane 
w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.  

16) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 
ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za 
skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż 
dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

17) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku 
postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców 
w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek 
roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy PZP. 

18) Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej na zamawiającego, na adres podany na 
wstępie i posiadającej następujące oznaczenia: „Dezynfa, nr spr. SZP-332-35PN/2019. Nie otwierać 
przed 17-05-2018r godz. 11:00” i przesłana na adres lub złożona osobiście w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. 

19) Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią 
oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji oraz 
opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. 

B. Oferta wspólna 
1) W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące 

warunki: 
- Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub    
upoważnionego przedstawiciela/ lidera. 
- Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań. 

 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  - Sekcja zam. publicznych pok. nr 01 lub przesłać na 

adres siedziby Zamawiającego – Sekcja zamówień publicznych pok. nr 01, do dnia 10-06-2019r. do 
godz. 11:00  

2. Oferta złożona po terminie zostanie  zwrócona wykonawcy bez jej otwierania, po upływie terminu na 
wniesienie odwołania .   

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10-06-2019r. o godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego pok. Nr 011 (Hol 
główny) 

4. Otwarcie ofert jest jawne.  
5. Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny.    
7. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej WWW.wssd.olsztyn.pl 

(zakładka – przetargi/informacje z sesji otwarcia ofert)  informacje z otwarcia ofert.  
 
 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY  
 
1. Wykonawca określi cenę zamówienia w PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należny podatek VAT. Nie 

dopuszcza się wariantowości cen 
2.   Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie podatki, cła, opłaty manipulacyjne, koszty dostawy 
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i dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego, oraz ewentualne upusty. 
3.  Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą 

podlegały zmianom. 
4.  Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z  
      uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na  
      niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o  
      tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona w oparciu o art. 87 ust. 2 Ustawy pzp. 
5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym  
      załącznik nr 1 i zał. nr 2 do niniejszej SIWZ  
 
XIII.  KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT  
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o 

ustalone kryteria:  
 
Pakiet I - Zadanie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24 
Nazwa kryterium  Waga  
Jakość techniczna i użytkowa 40 
Cena   60 
 
 
Zadanie nr 10, 16, 21, 23         
Nazwa kryterium  Waga  
Cena   100 
 
 
2. Ocena ofert będzie dokonana w następujący sposób:  
 
2.1. Cena oferty i ocena jakości technicznej  - Zadanie nr   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 20, 22, 24 oceniane będą oceniona według następującego wzoru:  

..

.

1

badof

naj

p
C

C
RxW =

  + OU     

Wp1  – wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku, 
R    -  ranga w ocenie, tj.:  50 pkt    
Cnaj.   -  cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza z ważnych ofert) 
Cof.bad.   – cena oferty badanej 
OU - ilość  przyznanych punktów za jakość techniczno-użytkową odpowiednio  od 0 do 50 pkt. 
 
2.2. Cena oferty    Zadanie nr 10, 16, 21, 23 
 będzie oceniona według następującego wzoru:  

..

.

1

badof

naj

p
C

C
RxW =

      

Wp1  – wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku, 
R    -  ranga w ocenie, tj.:  100 pkt    
Cnaj.   -  cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza z ważnych ofert) 
Cof.bad.   – cena oferty badanej 
 
 
3. Wykonawca nie może podać ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia, pod rygorem 

odrzucenia oferty. Cena przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie, po zastosowaniu ewentualnych upustów 
nie może być niższa niż koszty własne Wykonawcy, wynikające z kalkulacji ceny. 

4. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydawać się będą rażąco niskie  
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy, który złożył taka ofertę o udzielenie wyjaśnień, w tym 
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu 
Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015r. 
poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265); 

2) ewentualnej pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących  

w miejscu, w którym realizowane jest zamówienia; 
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4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
               5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy. 
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień, o których mowa w ust. 7 lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta Wykonawcy zawiera rażąco 
niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

6. Wynik - za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans punktów 
przyznanych na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert (odpowiednio dla każdego zadania)  
7.Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 

potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 
 
XIV. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 
UMOWY  
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się  

o udzielenie zamówienia. W zawiadomieniu zamawiający poinformuje wykonawcę o: 
1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) 
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty,  

1.2 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne; 
1.3  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne 
1.4  terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 

publicznego może być zawarta.  
2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 
dokumentów załączonych do oferty.  

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego  zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 
mowa w art. 93  ustawy. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w 
całości lub w zakresie określonych zadań na dowolnym jego etapie bez podania przyczyn.  

4.  Umowa jednostronnie podpisana zostanie przesłana wybranemu wykonawcy listem poleconym lub droga 
elektroniczną jeśli wykonawca nie będzie wnioskował inaczej.  

  
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

Zabezpieczenie nie jest wymagane. 
  
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy zawiera zał. nr 4 do SIWZ.  
 
 
XVII. Pouczenie o  środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia.  
 Środki ochrony prawnej przewidziane w KC przysługują wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu 
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku.   
  
XVIII. OFERTA CZĘŚCIOWA – OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA  
Dopuszcza się składanie ofert częściowych. W ramach zadania wymagane jest złożenie oferty pełnej. Ilość części 
– 24. 
 
XIX. UMOWA RAMOWA  
Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej. 
 
XX. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH  
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 
XXI. OPIS I WARUNKI OFERTY WARIANTOWEJ  
Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania oferty wariantowej i równoważnej. 
 
XXII. POCZTA ELEKTRONICZNA, STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO 
1.Strona internetowa jest stroną własną zamawiającego i ma następujący adres:  www.wssd.olszyn.pl   
2.Adres poczty elektronicznej na który należy przesyłać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 
informacje: przetargi@wssd.olsztyn.pl 
 
XXIII. ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 
1.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych. 
2.Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
 
XXIV. AUKCJA ELEKTORNICZNA  
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Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu o zamówienie 
publiczne. 
 
XXV. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne. 
 
XXVI. Informacje dotyczące podwykonawcy  
Zamawiający  żąda wykazania nazwy i dane adresowe oraz jaką część zamówienia zamierza powierzyć do 
realizacji  podwykonawcom.  
 
XXVIII. Zasady udostępniania dokumentów   
1.  Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu wraz z załącznikami po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania oraz prawo wglądu do ofert w trakcie prowadzonego 
postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o  
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji   zastrzeżonych przez uczestników postępowania.   
 2.  Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:  
-  zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku   
-  zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów   
-  zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty   
-  zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę cena  1,00 zł. brutto.  
-  udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania   
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks 
cywilny.  
 

 XXIX. 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:  

� administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. 
dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 18A, 10-561 Olsztyn; 

� inspektorem ochrony danych osobowych w Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława 
Popowskiego w Olsztynie  jest Pan Zbigniew Łupina  tel. 89- 5393458 

� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego SZP-332-16PN-2019 prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego; 

� 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 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

� 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; 

� 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;   

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

� 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; 
� 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.  

 
XXX. Załączniki:  
 Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:  Załącznik nr 1 – formularz ofertowy;  
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia;  Załącznik nr 3 – Wzory oświadczenia  z art. 24 UPZP ;  
 Załącznik nr 4  –  Projekt umowy;  
 
 
SIWZ opracował:   Inspektor ds. zamówień publicznych – Piotr Wichowski  /podpis nieczytelny/      
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Sprawdzono pod względem merytorycznym:  Z-ca Dyr. ds. pielęgniarstwa mgr Ewa Romankiewicz 
                                                                                                             /podpis nieczytelny/ 
 
 
 
 
 
 
   Zatwierdzam SIWZ do przetargu 

______________________________________ 
          

          dr n. med. Krystyna Piskorz - Ogórek 
             DYREKTOR SZPITALA 

                  /podpis nieczytelny/ 
 
 
Olsztyn, dnia 31-05-2019r 
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Załącznik Nr 1                     

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 

1.Dane dotyczące wykonawcy 

Nazwa: ................................................ 
   

Siedziba: ................................................  

Adres poczty elektronicznej:  ................................................   

Strona internetowa:  ................................................   

Numer telefonu:  0 ( .. ) ...................................... tel. kom.   ..................*  

Numer faksu:   0 (....  ) ......................................  

Numer REGON:  ................................................ 

Numer NIP:   ................................................ 

Nr rachunku rozliczeniowego  ...................................................................   

Godziny urzędowania            ................................................... 

Jestem:      mikro /   małym   / średnim / dużym   - przedsiębiorstwem  (skreślić 
niewłaściwe)  
 
2. Dane dotyczące Zamawiającego 
 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. prof.   dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie   
Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn 
NIP 739-29-54-843                                                     Regon 000295580 
 
3. Zobowiązania wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: SZP-332-35PN/2019, oferujemy wykonanie 
zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
 3.1  Cena oferty 
 
Zadanie numer Cena netto zł. Podatek VAT w zł. Stawka VAT % Cena brutto zl 
1     
2     
3     
4 itd.     
 
/wpisać kwotę łączną  za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. nr 2 i dołączyć wypełniony 
załącznik z oferowanym zadaniem do oferty/ 
 
4. Oświadczam, że: 
4.1  Wykonam zamówienie publiczne sukcesywnie  w okresie 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.  
4.2 Dostawy częściowe przedmiotu zamówienia nie  przekroczą terminów wymaganych w SIWZ przez 
Zmawiającego.  
4.3 Akceptuje termin płatności faktur określony w SIWZ. 
4.4 Okres gwarancji /ważności na oferowany produkt/y/ wynosić będzie nie mniej niż wymagany przez 
Zamawiającego w SIWZ.  
4.5 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania problemów  
i reklamacji pisemnie -  nr faksu i adres .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... 
  

 
5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty : 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .....tel. kontaktowy``. mail: .......... .......... .... 
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .....tel. kontaktowy``mail, : .......... .......... ..........  

 
6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*  /skreślić jeśli nie dotyczy/ 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
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Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; do 
zawarcia umowy 
 
7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
7.1. Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
7.2. Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 
7.3.   Wykonamy zamówienie w wymaganych terminach.  
7.4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane 

wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy 
się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

7.5 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prowadził do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (jeśli dotyczy należy podać nr 
zadania i pozycje w zadaniu)  
7.6 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 
 
6. Dokumenty 
       Informujemy, że :   

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy  ): `````````````````````  

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : DDDDDDDDDDDDDDD. 

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) : `````````````````````  

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr (podać numer 
postępowania ) : DDDDDDDDDDDDDDD. 

 
7. Do oferty załączam nw dokumenty i oświadczenia:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........itd.  
 
11.  Zastrzeżenie wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*: 
``````````````````````````````````````````````````
``````````````````````````````````````````````````
```` 
12.Inne informacje wykonawcy:  
`````````````````````````````````````````````````` 
 
13. Oferta zawiera,  łącznie  z załącznikami  ..............stron. 
 
14. Wykonam zamówienie z udziałem / bez udziału* n.w podwykonawców . 
Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres zamówienia powierzony podwykonawcy (jeśli 
dotyczy)................................................................................................. 
 
___________________________        
Imiona i nazwiska osób         
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy   
 
____________________________ 
Czytelne podpisy osób uprawnionych do  
reprezentowania wykonawcy                                   miejscowość i data ....................................... 
 
 
* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp. 
**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził obowiązku 
podatkowego) wówczas ono powinno zawierać: 

• potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

• wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
takiego obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później na fakturze), 

• wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku
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                                                          Opis przedmiotu zamówienia                                              zał. nr 2. 

 
                                  Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne       
 

L.P. OPIS PREPARATU - właściwości 
Jednostka miary 
(pojemność op.) 

ILOŚĆ 
zamawiana 

1. Emulsja do rąk 
▪ właściwości nawilżające 
▪ właściwości pielęgnacyjne 

500 ml  150 opakowań = 75 litrów 

2. Preparat do mycia rąk przed dezynfekcją chirurgiczną Opakowanie o 
pojemności minimum 5 
litrowe max. 6 litrowe 

 250 litrów 

3 Preparat do chirurgicznej dezynfekcji rąk 5 litrów 34 opakowań 
 

4 Preparat do dezynfekcji higienicznej rąk 
▪ zapobiegający wysuszaniu rąk,z dodatkiem substancji 
pielęgnujących,bez dodatku ethanolu 
▪ działający na bakterie, wirusy, grzyby i prątki gruźlicy. 
 
 W ramach zamówienia wymagane jest wyposażenie Szpitala 
w 30 szt. dozowników  łokciowych na mydło oraz płyny dezynfekcyjne 
z dłuższym ramieniem umiejscowionym na górze dozownika 
umożliwiającym z korzystania tzw. bezdotykowego-łokciowego, wykonany 
z bardzo wytrzymałościowego tworzywa ABS, wyposażony w   pojemnik 
 i pompkę z możliwością regulacji dozowanej ilości preparatu, łatwy 
w montażu z możliwością mycia i dezynfekcji obudowy dozownika. 
Pojemność dozownika 0,5 litra. Dostawa jednorazowa przy pierwszym 
zamówieniu środka do mycia rąk 

0,5 lub 5 lub 6 lub 10 
litrowe  
 
Opakowanie o 
pojemności100 ml. 

3 200 litrów 
 
 
60 opakowań = 6 litrów 

5 Preparat do mycia i kąpieli pacjentów 
▪ przed operacjami 
▪ odpowiedni dla skóry wrażliwej 
▪ przeznaczone dla dzieci i młodzieży 
▪ bez zawartości mydła 
▪ PH naturalne dla skóry 
▪ działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne (dopuszcza się 
zaoferowanie preparatu obejmującego skuteczność MRSA) 

Opakowania o poj. 
max. do 5 litrów 
 
 

 600 litrów 
 
 
 oraz  

Opakowania z pompką 
o poj. minimum 400 ml 
maksymalnie 1 litr  
 

 30 litrów  

6 Preparat do mycia noworodków 
A. nie zawierający barwników ani substancji zapachowych 
B. z możliwością stosowania od pierwszego dnia życia noworodka!  
C. pH 5.0  (bez określenia i ograniczenia substancji aktywnych) 
(Wymagane jest załączenie do oferty pozytywnej opinii klinicznej 
potwierdzającej warunek opisany w pkt. B ww.) 
 

500  lub 200 ml  z 
pompką  
(op. przenośne, nie do 
stosowania w  tzw. 
dozownikach „łokciowych” 

 10 litrów  

7 Preparat bezbarwny do dezynfekcji skóry: 
działający na bakterie, prątki gruźlicy, wirusy, grzyby przed: 
- punkcjami 
- cewnikowaniem żył 
- pobieraniem krwi 
- iniekcjami 
 
 
 

Opakowania 5 lub 1 litr 
 
 
 

 220 litrów 
 
  
 

opakowane od 200 do 
350 ml - z atomizerem 

 razem 25 litrów   

8 Preparat alkoholowy bezbarwny do dezynfekcji pola operacyjnego 
- działający na bakterie, wirusy, grzyby i prątki gruźlicy 

− nie powodujący podrażnień skóry 
 

1 litrowe  300 litrów 

9 Preparat alkoholowy barwiony do dezynfekcji pola operacyjnego: 
- działający na bakterie, prątki gruźlicy, wirusy, grzyby 
- preparat barwiony naturalnym barwnikiem spożywczym 
- nie powodujący podrażnień skóry 

1 litrowe 
 

 150      opakowań 
 

250 ml  
do 350 ml  ze 
spryskiwaczem 

 Razem - 2,5  litra 

10 1. Octenisept z atomizerem 
 
2. Octenisept 
 

50 ml 
 

 80 opakowań 
 

250 ml 
 

 150 opakowań 
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3. Octenisept 
 

1 litr  350 opakowań 

11 Preparat do dezynfekcji małych trudno dostępnych miejsc  
(bez aldehydów) na bazie  alkoholu lub mieszaniny alkoholi 

▪ nie pozostawiający plam i zacieków 
▪ działający na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy w czasie nie 
dłuższym niż 5 min. 
(Dopuszcza się preparat skuteczny p. drożdżom  i pleśni,  
przetestowany na Candida albicans i Aspergillus niger) 

Op. o poj. 1 lub 5 lub 
10 litrowe 
 
 

 2 800 litrów 
 
 

Op. o poj. 450 ml lub 
500 ml lub 1 litr z 
pompką 

100 litrów 

12 Preparat myjąco-dezynfekcyjny w postaci pianki eliminującej mgłę 
aerozolową do małych i trudno dostępnych miejsc bez dodatku 
aldehydu glutarowego, chloru, fenoli, chlorheksydyny,alkoholi. 
Nadający się także do powierzchni z poliwęglanów, pleksiglasu, płyt 
akrylowych, nieuszkadzający dezynfekowanych powierzchni, 
osiadający dobre właściwości myjące,  niepozostawiający zacieków, 
działający na bakterie, wirusy, grzyby w czasie 5 minut. Preparat 
może mieć szersze spektrum działania wobec B, F, Tbc, V (HIV, 
HBV, HCV, Rota, Adeno i Enterowirus Polio) w czasie do 15 minut, 
z możliwością zastosowania również do narzędzi oraz wyrobów 
inwazyjnych. 

(Wymagana jest pozytywna opinia kliniczna  lub pozytywna opinia 
użytkowa Intensywnej Terapii Niemowlęcej i Dziecięcej oferowanego 
środka do stosowania u dzieci, którą należy załączyć do oferty) 
 

750 ml lub 1 litr z 
atomizerem 
 
 
_____________ 
5 litrowe 

 7 litrów  
 
 
 
___________ 
 14 opakowań = 70 litrów 

13 Preparat dezynfekcyjny do narzędzi ,sprzętu medycznego i 
endoskopów giętkich  

(bez aldehydów ) okres aktywności przy obciążeniu 
biologicznym 7 dni,  

roztwór przygotowany z użyciem zimnej wody  bezpośrednio z 
 sieci wodociągowej  i posiadający:  
▪ właściwości myjące 
▪ niepowodujący korozji narzędzi 
Spektrum działania: grzyby, bakterie, wirusy, prątki gruźlicy w 

czasie do 1 godziny.  
W ramach zamówienia wymagane jest wyposażenie 

Szpitala w   wanienki dezynfekcyjne: 3 sztuki 3 litrowych  
                                   1 sztuka 10 litrowa 

5 litowe - koncentrat 
 
 
 
 

  Do wytworzenia 7.500 
litrów 2% roztworu 
roboczego 
 

14 Preparat dezynfekcyjny do narzędzi i sprzętu medycznego   (bez 
aldehydów i chlorów) roztwór 1-dobowy, do stosowania w 
myjkach ultradźwiękowych. Roztwór przygotowany z użyciem 
bezpośrednim zimnej wody wodociągowej i posiadający:  

▪     właściwości myjące  
▪    niepowodujący korozji narzędzi 
-   nie posiadający właściwości żrących (może posiadać co najwyżej 
właściwości drażniące) 
Spektrum działania: grzyby, bakterie, wirusy, prątki gruźlicy w czasie 15 
minut. (Dopuszcza się preparat skuteczny p. grzybom, 
przetestowany  na grzybach drożdżopodobnych Candida albicans) 
 

5 litrowe – koncentrat Do wytworzenia 30.000 
litrów 0,5% roztworu 
roboczego)  

15 Preparat do mycia i dezynfekcji obrotowych narzędzi  precyzyjnych  
▪ właściwości myjące 
▪         niepowodujący korozji narzędzi 
-         działający na bakterie, wirusy, grzyby, prątki gruźlicy 

2  litrowe  
30 opakowań 

16 
Środek do dezynfekcji powierzchni w bloku 

operacyjnym o nazwie -  PERFORM  
 

Op. o zawartości 900g  60 opakowań 

17 Preparat w piance do czyszczenia i pielęgnacji zanieczyszczonej 
wydalinami skóry dla pacjentów 

- nie powodujący zmian skórnych 
- działający przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczne 

2. pochłaniający lub neutralizujący przykry zapach 

500 ml  30 opakowań 

18 Chusteczki nasączone środkiem dezynfekcyjnym, z przeznaczeniem 
do przecierania powierzchni,  bezalkoholowy: 

- działający bakteriobójczo i grzybobójczo, 
- niepowodujący korozji powierzchni  
Produkt może być zarejestrowany jako biobójczy. 
 

Opakowanie 
jednostkowe 
zawierające nie więcej 
niż 200 listków –
chusteczek 

Łącznie 30 000   szt.   
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19 Chusteczki nasączone środkiem dezynfekcyjnym, z przeznaczeniem 

do przecierania powierzchni wyrobów medycznych w tym 
endoskopów giętkich, nie zawierający: chloru, aldehydów, 
alkoholi, kwasu nadoctowego: 

- działający bakteriobójczo, grzybobójczo, sporobójczo, wirusobójczo 
- niepowodujący korozji powierzchni  
 

Opakowanie 
jednostkowe 
zawierające nie więcej 
niż 250 listków –
chusteczek 

Łącznie 1 250szt.   

20 1. Płynny, alkaliczny środek do mycia endoskopów elastycznych w myjni 
typ-BHT  umożliwiający mycie manualne i maszynowe endoskopów 
elastycznych oraz wyposażenia endoskopowego w stężeniu od 0,5% do 
3% w temperaturze do 600C. pH robocze roztworu od 10,7 do 10,8. 
Środek posiadający w swoim składzie: ester butylowy kwasu 
ortofosforowego, alkalia, dietyloaminą, oraz niejonowe i anionowe związki 
powierzchniowo czynne. Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi 
producentami endoskopów. Posiadający pozytywną opinię dystrybutora 
endoskopów elastycznych firmy  KARL STORZ i PENTAX.  
 
 
2. Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu 
bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym 
zawierający w swoim składzie nie więcej niż 10,5g aldehydu glutarowego. 
Szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów; nie 
zawierający aldehydu mrówkowego oraz czwartorzędowych związków 
amoniowych. Środek kompatybilnym ze środkiem myjącym, wykazujący 
w procesie dekontaminacji aktywne działanie na spory Clostridium 
difficile. Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi producentami 
endoskopów. Posiadający pozytywną opinię dystrybutora endoskopów 
elastycznych firmy KARL STORZ i PENTAX.  

 
 
Opakowanie: kanister  
5 litrów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opakowanie: kanister  
5 litórw 

  
 
 
3 kanistry = 15 litrów 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
3 kanistry = 15 litrów 
 
 
 

21 1. Preparat w płynie do dezynfekcji maszynowej endoskopów   w myjni 
typ-Olympus D-ETD Disenfectan     (na gwarancji) 
2. Preparat w płynie do mycia maszynowego endoskopów w myjni typ-
Olympus C-ETD Cleaner    (na gwarancji) 

5 litrów 
 
 5 litrów 

 12 opakowań = 60 litrów 
  
18 opakowań = 90 litrów 

22   1. Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, 
skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i 
denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi  i sprzętu 
medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. 
Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log.  
Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach 
ultradźwiękowych. pH powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: kwasy 
organiczne, alkalia, dietanoloaminę, enzymy, tenzydy, środki 
konserwujące, inhibitor korozji. Nie zawierający glicerolu oraz 
niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny. Do zastosowania w 
systemie Centralnego dozowania w myjni WD 200 Belimed (na 
gwarancji) i myjni GETINGE  typ. 46-5. Opakowanie kanister z 
zawartością  20 l  płynu                                                         

 
 
 
 
Opakowanie: kanister 
20 litrów  

  
 
 
 
14 kanistrów  
 
 
 

2. Płynny lub w postaci stałej, neutralizujący i myjący środek do 
stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego. Nie 
posiadający w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tensydów. 
Maksymalna zawartość P2O5 w koncentracie wynosi <10 ppm. Gęstość 
produktu 1,2 g/cm3. Dozowanie 1ml/l. ph: 1 (koncentrat). Do 
zastosowania w systemie Centralnego dozowania w myjni WD 200 
Belimed ( na gwarancji)  i myjni GETINGE typ. 46-5. Opakowanie: 
kanister 5 l/20 l- ilość środka 60 litrów.  

Opakowanie:  20 litrów  1 kanister = 20 litrów 
 
 

3. Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne 
oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach, 
niezawierający oleju parafinowego oraz alkoholu i związków 
alkoholowych. Do szybkiego bezzaciekowego płukania,  przyśpieszający 
suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji, dozowanie 0,3-1,0ml/l lub 
1-3ml/l. pH: 6,7-7,3 (koncentrat). Do zastosowania w myjni WD 200 
Belimed (na gwarancji) i myjni GETINGE  typ. 46-5. 
 

Opakowanie: 20 litrów  3 kanistry = 60 litrów 
 
 

4. Płynny, alkaliczny środek do mycia oraz dezynfekcji w myjniach 
dezynfektorach (w osobnych fazach mycia i dezynfekcji) sprzętu 
medycznego w tym termolabilnego. Środek pozwalający na pracę w 
programach z neutralizacją środkiem kwaśnym lub bez neutralizacji. O 
działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, prątkobójczym, 
wirusobójczym. Wspomagający destabilizację, dezaktywację oraz 
dekontaminację prionów potwierdzone certyfikowanymi badaniami. 
Posiadający w swoim składzie: różne związki powierzchniowo czynne, 
metakrzemian disodowy oraz fosforany. Niezawierający glicerolu, 

Opakowanie: kanister  
5 litrów 

 5 litrów 
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związków chlorowych oraz innych związków utleniających.  Dozowanie 1-
10ml/l. . Do zastosowania w myjni WD 200 Belimed ( na gwarancji ) 
myjni GETINGE  typ. 46-5.  
 
UWAGA: do zadania 21 poz. 1-4 chemia maszynowa zamawiający 
wymaga  instalacji Centralnego Układu Dozowania. Układ 
 dozowania nie może ingerować w  myjnię-dezynfektor.                              
WSZYSTKIE PRAPARATY W pakiecie NR 21 MUSZĄ POCHODZIĆ 
OD JEDNEGO PRODUCENTA.                                                                
Zamawiający wymaga dokonania walidacji procesu mycia i 
dezynfekcji zgodnie z normą PN-EN ISO 15883-1:2010 oraz PN-EN 
ISO 15883-2:2010. W zakres walidacji wchodzi: badanie dozowania 
środków chemicznych, badanie skuteczności czyszczenia testem 
białkowym, badanie termometryczne min. 4 czujnikami, badanie 
pozostałości procesu, badanie suchości wsadu.                                              
Przy zmianie środków na inne niż obecnie stosowane przez 
Zamawiającego,  Wykonawca  zobowiązany będzie  do  przepłukania 
całego układu.  

23 Preparaty do myjni TopClean 60 do automatycznego  mycia i 
dezynfekcji obuwia operacyjnego (na gwarancji)  

5. Doyen RF 90   
6. Etolit GT 500 

 
1. Opakowanie: 
kanister 10l lub 5 litrów 
2. Opakowanie: 
kanister 10litrów 

 
30 litrów 
 
10 litrów 

24 Preparat do masażu,oklepywania,pielęgnacji pacjenta. Na bazie 
alkoholu i olejków, ph. Neutralne dla skóry pacjenta 

Op. 500 ml  12 opakowań = 6 litrów 

 

 
Każda pozycja w tabeli - od 1 do 24- stanowi  odrębne zadanie   
 
 
UWAGA. Oferowane w zadaniu przedmioty zamówienia należy wpisać do tabeli wg wzoru podanego poniżej 
 
Tabela – wzór. 
 
 
Formularz asortymentowo cenowy 
 
 Zadanie nr ........ 
 

l.p Opis preparatu 
j.m. 
opakow-anie 

ilość 
 

Cena 
j.netto VAT zł. Wartość netto 

Wartość 
brutto 

Nazwa handlowa produktu i 
producent 

1.          
2.          
Itd.       

 
  

RAZEM       

 

 
 
         ....................................................
  
         /data, podpis wykonawcy/ 
 
 
 
I.  Wymagania i inne: 
 
1. Dotyczy zadania nr 10. 
           Użyto nazwy handlowej, na polskim rynku nie ma innego preparatu Octenidyny. 
 
2. Dotyczy zadanie nr 16, 21, 23 
         Użyto nazw handlowych produktów, ponieważ  produkty przeznaczone są do konkretnych urządzeń 

posiadanych przez Szpital, które nie mogą być dezynfekowane innymi środkami zamiennymi z uwagi groźbę 
utraty gwarancji lub autoryzacji sterylizowanych w urządzeniach  przedmiotów. Nie dopuszcza się w związku 
z tym oferowania produktów równoważnych i innych producentów. 

 
3. Dotyczy zadania nr 7, 8, 9 
 
          Preparat ma być bez zwartości jodu. Preparat może zawierać fenol lub ich pochodne. Wymaga się     
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          preparatu, który  w charakterystyce opisującej produkt ma nie mieć ograniczenia w zakresie obszaru jego  
          stosowania (tj. możliwe stosowanie również na oddziałach dziecięcych i noworodkowych). 
 
5.         Dotyczy zadania nr 4 
Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzać kontynuacje wdrażania w Szpitalu programu WHO-5, 
zgodnego z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), który zawiera następujące dokumenty 
i materiały dostarczone do oceny w powyższym zakresie zadań: 
1. Wzory formularzy/ankiet, z których będzie korzystał Szpital w trakcie zbierania danych do programu 
– dokumenty wg wytycznych WHO 
2. Materiały multimedialne, z których Wykonawca będzie korzystał podczas szkoleń personelu 
szpitala: 
a) Prezentacja multimedialna dla personelu medycznego (oryginalna kolorystyka i oznakowanie WHO) 
b) Filmy instruktażowe (oryginalna kolorystyka i oznakowanie WHO) 
c) Inne interaktywne narzędzia używane podczas szkoleń 
3. Wizualizacje/Instrukcje stanowiskowe odpowiednich Momentów Higieny Rąk wg WHO, które będą 
w oryginalnej kolorystyce WHO oraz języku polskim – format A4. 
4. Przykładowy raport (wizualno-tekstowy) pokazujący Zamawiającemu końcowe wyniki dla danych 
oddziałów, który będzie zawierał: 
a) Analizę wyników Podstaw samooceny WHO wg poniższych kategorii: 
- Zmiana systemowa 
- Szkolenie i edukacja 
- Ocena i informacja zwrotna 
- Przypominacze w miejscu pracy 
- Klimat instytucjonalnego bezpieczeństwa 
b) Propozycję działań wspierających zmianę dotychczasowych praktyk (zgodnych z wytycznymi WHO 
wg powyższych kategorii). 
c) Analizę wyników bezpośredniego audytu obserwacyjnego WHO wg podziału liczbowego i 
procentowego na: 
- Grupy zawodowe personelu 
- Momenty, w których personel powinien dezynfekować ręce 
5. Prezentacja multimedialna dla każdego oddziału oddzielnie oraz całościowa dla szpitala, 
przeznaczona dla personelu pracującego na danym oddziale – zawierająca analizę wyników wg 
powyższego punktu 4. 

6. Certyfikat potwierdzający bezpośrednie przeszkolenie przez WHO w zakresie programu, wiedzy 
merytorycznej i jego wdrażania. 
7.Zamawiający wymaga dostarczenia następujących pozycji, wliczonych w ceny produktów z zadania: 
a) naklejki "STOP zdezynfekuj ręce 
b) naklejki "STOP umyj ręce 
c) naklejki wodoodporne "technika dezynfekcji rąk" w formacie A5. 
e) wizualizacja "5 Momentów Higieny Rąk wg WHO" w oryginalnej kolorystyce oraz w logo WHO 
8. Wykonawca w ramach wdrażania programu, zobligowany jest do: 
a) przeszkolenia całego personelu medycznego z założeń i wytycznych programu WHO (5 Momentów 
Higieny Rąk wg WHO) 
b) przeszkolenia audytorów wewnętrznych (spośród wytypowanego przez Zamawiającego personelu) 
c) opracowania indywidualnych raportów dla wszystkich oddziałów oddzielnie wg w/w wytycznych 
d) przedstawienia wyników z obserwacji w formie prezentacji multimedialnej dla każdego oddziału 
oddzielnie wraz z informacją zwrotną dla pracowników 
e) przedstawienia wyników z obserwacji w formie prezentacji multimedialnego dla całego Szpitala. 
 

5. Dotyczy zadania 11,12,18,19 (powierzchnie trudno dostępne i szybka dezynfekcja) 
 
1. W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający wymaga wdrożenia w czasie miesiąca od 
podpisania umowy na dostawę środków dezynfekcyjnych i myjących programu monitorującego 
poziom higieny powierzchni szpitalnych. 
2. Wymagania dotyczące programu monitorującego poziom higieny: 
 zapewnienie przez okres obowiązywania umowy znaczników fluorescencyjnych  2 kompletów-
zestawów: pisak, atomizer, latarka UV, mobilne urządzenie do obsługi aplikacji  
 szkolenia wskazanego przez Zamawiającego personelu z zakresu higieny zgodnie z ustalonym 
harmonogramem przez strony umowy, miejsce szkolenia w siedzibie Zamawiającego we wskazanym 
przez niego miejscu i czasie  
 materiały edukacyjne np. plansze, tablice dot. dozowania zaproponowanych preparatów w ilości 
wymaganej do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego 
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 licencja programu do monitorowania poziomu higieny szpitalnej przez okres obowiązywania umowy 
lub do momentu wykorzystania przedmiotu zamówienia wraz z możliwością korzystania z aplikacji 
mobilnej, 
- program umożliwiający Zamawiającemu na tworzenie statystyk z przeprowadzonych kontroli 
czystości powierzchni szpitalnych z możliwością wprowadzenia i porównania wyników z kontroli 
mikrobiologicznej powierzchni. 
3. Do oferty należy załączyć poglądową ulotkę lub instrukcję obsługi aplikacji programu 
monitorującego poziom higieny powierzchni szpitalnych. 
4. Po zakończeniu obowiązywania umowy mobilne urządzenia do obsługi aplikacji będzie podlegało 
zwrotowi do wykonawcy, a zgromadzone na pamięci urządzenia  dane  i statystyki zostaną 
skasowane. Wykonawca nie będzie mógł wykorzystywać do własnych, czy innych celów 
zgromadzonych wyniku monitorowania  poziomu higieny przez Szpital informacji i danych, które 
stanowią informacje poufne Zamawiającego i zawierają dane mające kwalifikację danych osobowych 
wrażliwych w rozumieniu art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. 

6.  PRÓBKI. 
Uwaga: do oferty należy dołączyć „próbki” oferowanych wyrobów w nw zadaniach, celem przeprowadzenia przez 

Zamawiającego ich oceny techniczno-użytkowej  –  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,12,13, 14, 15, 17,18,19, 20,24, 
-  w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia ich prawidłowej oceny użytkowej (np. trzy opakowania 
jednostkowe lub – dot. koncentratów, minimum 3 litry)  „Próbki” mają posiadać na opakowaniu  niezbędne  
opisy w j. polskim – nazwa preparatu i przeznaczenie. 

 

1). W odniesieniu do zadań nr 10,16, 21, 23 nie wymaga się „próbek”. Kryterium oceny stanowi 100% cena. 

2). Dotyczy wszystkich zadań  Wymagane jest złożenie kopii 16 punktowej karty charakterystyki oferowanych 
preparatów. Dokumenty wymienione  mogą być złożone z ofertą osobno tzn.  można  ich nie wpinać do oferty. 
(nie dotyczy produktów dopuszczonych do obrotu jako wyroby lecznicze lub kosmetyki oraz zadania nr 10) 

 

   Wymaga się również, aby Wykonawcy, których oferty zostaną wybrane jako najkorzystniejsze, przed 
podpisaniem  umowy, przesłali w zakresie wybranych zadań ww. 16 punktowe karty charakterystyki oferowanych 
preparatów także w wersji elektronicznej (na adres email przetargi@wssd.olsztyn.pl ). 

 

3). Zamawiający wymaga podania przy każdej pozycji w tabeli wg ww wzoru, nazwy handlowej oferowanego 
produktu i nazwy jego producenta. 
4). Dopuszcza się składanie ofert częściowych na dowolną wybraną ilość z 24 pozycji. 
5). Wymagane jest aby wszystkie oferowane –dostarczane po udzieleniu zamówienia produkty,   
posiadały opis na opakowaniach zbiorczych i jednostkowych  w języku polskim. 
6). Dotyczy zad. nr 1-24,  w których zamawiany jest przedmiot zamówienia w litrach. Do wyceny należy 
zaokrąglać ilość opakowań lub zgodnie z zasadą: do 0,5 litra w dół, a powyżej 0,5 litra w górę. 
7). Dotyczy zad. nr 1-24 w których zamawiany jest przedmiot zamówienia w kilogramach.  Do wyceny 
należy zaokrąglać ilość opakowań lub zgodnie z zasadą: do 0,5 kg w dół, a powyżej 0,5kg w górę. 
 
 
7. OCENA UŻYTKOWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, MYJĄCYCH I PIELĘGNACYJNYCH 
 

1. Preparaty do dezynfekcji narzędzi, sprzętu i powierzchni   

2. Tolerancja organizmu ludzkiego na  preparat                                                   od 0  do 20 pkt. 

3. Właściwości antykorozyjne na dezynfekowane narzędzia i powierzchnie        od 0  do 15 pkt 

4. Właściwości myjąco-dezynfekcyjne preparatu                                              od 0 do  15pkt 
 

5. Preparaty do dezynfekcji rąk 

6. Tolerancja organizmu ludzkiego na preparat                                                          0 – 25 

7. Efekt natłuszczenia wtórnego skóry                                                                            0 – 10 

8. Właściwości niepowodujące wysuszenia skóry rąk                                                       0 – 15 
 

9. Preparaty do dezynfekcji skóry 

10. Tolerancja organizmu ludzkiego  na preparat                                                              0 – 20 

11. Nie podrażniający skóry                                                                                          0 – 10 

12. Stopień przyczepności folii operacyjnej  po wyschnięciu preparatu                                  0 – 10 

13. Stopień przyczepności opatrunku mocującego  kaniulę po wyschnięciu preparatu      0 – 10 
 
     Preparat do mycia rąk 
      Nie powodująca zmian skórnych                                                                        0 – 25 
      Działanie ochronne na skórę                                                                                      0 – 25 
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14. Pianka czyszcząco-pielęgnacyjna 

15. Niepowodująca drażnienia i wysychania skóry                                                          0 – 25 

16. Skuteczność i szybkość usuwania zanieczyszczenia                                              0 – 25 
  

17. Emulsja do rąk 

18. Nie powodująca zmian skórnych                                                                         0 – 25 

19. Stopień polepszania wilgotności i elastyczności skóry rąk                                             0 – 25 

20.  
21. Preparaty myjące do ciała 

22. Niepowodujący zmian skórnych                                                                         0 – 25 

23. Działanie  ochronnie na skórę                                                                                        0 – 25 
 

24. Dot. Zad. 22  
Dot. poz. 1 i poz. 4 w zadaniu nr 22. Kryterium oceny ofert – 50% cena + ocena skuteczności działania 
środka (poz. 1 i 4) na białka prionowe 50%, gdzie posiadanie potwierdzenia skuteczności działania 
środków z poz. 1 i poz. 4 badaniami, które zostały przeprowadzone przez niezależne laboratorium = 
50 pkt. Brak takich badań lub negatywna opinia odn. skuteczności = 0 pkt. 
Ocena nastąpi na podstawie załączonego do oferty dokumentu z wynikiem badania oferowanego 
preparatu, które zostało przeprowadzone przez niezależne laboratorium.  Dokument nie podlegać 
będzie uzupełnieniu oferty, a jego brak na dzień składania ofert traktowane będzie jako = 0pkt. 
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Załącznik nr 3 

 
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 PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

   Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: środki dezynfekcyjne  
i antyseptyczne (nr spr. SZP-332-35PN/2019), prowadzonego przez Wojewódzki 
Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

`````.``. (miejscowość), dnia ````.``. r.  

 

       ```````````````` 

(podpis) 

 

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 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

``````````````````````````````````````````.. 

 

`````.``. (miejscowość), dnia ```````. r.  

 

       ```````````````` 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, 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 zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

`````.``. (miejscowość), dnia ```````. r.  

 

       ```````````````` 

(podpis) 

 

 

 

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. 

 

 

`````.``. (miejscowość), dnia ```````. r.  

 

       ```````````````` 

(podpis) 
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                                                                                                                       Załącznik nr 4 
                  

 
UMOWA  NR SZP/35/^./2019/PW                 Zał. nr 5                                    

Umowa została zawarta w Olsztynie  dnia ...............2019r.   pomiędzy: 

       Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. prof.  Stanisława Popowskiego  w 
Olsztynie      

adres siedziby:  10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18a  

NIP  739-29-54-843                                                     Regon 000295580 

reprezentowanym przez: 

1.     Dyrektora Szpitala dr n. med.  Krystynę Piskorz-Ogórek 

2.     przy kontrasygnacie Głównego Księgowego mgr Leszka Gutowskiego  

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

             .......................................................................................... 
 
            NIP                                           Regon    

reprezentowanym przez: 

1.   ...................................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 
    Zamawiający oświadcza, że w wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę: �����������, dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, 
z dnia .....-05-2019r.  (znak sprawy: SZP-332-35PN/2019), opartego na wybranych przepisach ustawy  z dnia 29 
stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, Nr poz. 1579 z p. zm.), 
w ramach zadania nr ```.  została wybrana oferta w/w Firmy.     
    

    § 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa asortymentu w ilościach i po cenach określonych w ofercie Wykonawcy z 
dnia .....2019r. 

2. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie netto do .. zł. 

3. Do wymienionej w ust. 2 kwoty Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości ......... zł.  

4.  Razem brutto ust. 2 i 3 ....................zł. 

 
 

§ 2 
1. Ustalona ilość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu o 20%, stosownie do rzeczywistych  potrzeb 

Zamawiającego.  
2. Zmiany o których mowa w ust. 1 nie mogą prowadzić do zwiększenia cen jednostkowych,  określonych w zał. 

nr 1 do niniejszej umowy, a w przypadku zmniejszenia ilości zamawianego przedmiotu zamówienia, nie  
będą służyć Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.  

3. W przypadku niewykorzystania ilości lub wartości przedmiotów zamówienia objętych niniejszą umową, w 
okresie jej  obowiązywania, dopuszcza się zmianę terminu, o którym mowa w § 9 ust. 1. Zmiana terminu 
wymagać będzie formy pisemnej – aneks do umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian asortymentowych i ilościowych zapotrzebowania objętych 
niniejszą umową w ramach zadań lub poszczególnych pozycjach w danym zadaniu, w zależności od 
aktualnych potrzeb Szpitala. Zmiany  te nie wymagać będą formy pisemnej . 

5. Realizacja każdego z zadań  ma charakter samodzielnego zobowiązania stron, ze wszystkimi płynącymi  
z tego tytułu  konsekwencjami prawnymi. 
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§ 3  
1. Rodzaj i ilość przedmiotu umowy uzależniony będzie od bieżących zamówień, składanych przez 

Zamawiającego pisemnie, faxem lub email. 
2. Dostawy przedmiotu umowy realizowane będą w terminie do 5 dni roboczych (za dni robocze przyjmuje się 

dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty przesłania zamówienia do  
Wykonawcy  

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia, pisemnie, faksem lub emailem 
Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają mu dostawę przedmiotu umowy 
w terminie określonym w ust. 2.  

4. Przedmiot umowy będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego -  loco Magazyn Ogólny Szpitala,  na 
koszt  i ryzyko Wykonawcy.    

5. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy 
Wykonawca nie dotrzymuje terminów dostaw określonych w ust 2, z zastrzeżeniem, iż będzie to co najmniej 
czwarta zwłoka w okresie jednego miesiąca.  

6. *Dotyczy zadania nr 11, 12, 18, 19. W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający wymaga 
wdrożenia w czasie miesiąca od podpisania umowy na dostawę środków dezynfekcyjnych i myjących 
programu monitorującego poziom higieny powierzchni szpitalnych. Szczegóły dot. wymogów zawiera zał. nr 
2 do SIWZ. 

7. **Dotyczy zadania nr 4. W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy 
kontynuacji  wdrażania w Szpitalu programu WHO-5, zgodnego z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO). Szczegóły dot. wymogów zawiera zał. nr 2 do SIWZ. 
 
                                         

 
 

§ 4 
1. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby będące przedmiotem umowy, są dopuszczone do obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca gwarantuje, że wyroby te odpowiadają normom i spełniają 
wszelkie wymogi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej tj.: w przypadku wyrobów medycznych  - spełniają wymogi określone w Ustawie z 
dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679.); w przypadku  produktów 
zakwalifikowanych jako środki biobójcze w rozumieniu ustawy o produktach biobójczych  
z dnia13.09.2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 175 poz. 1433 z późn. Zmianami).  Wykonawca zobowiązuje się do 
okazania na każde żądanie Zamawiającego dokumentów (oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność 
z oryginałem) potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów i norm. 

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany przedmiot umowy będzie spełniał wszelkie warunki,  normy 
jakościowe i terminy ważności dostarczanego towaru, w oparciu o które dokonano udzielenia zamówienia. 

3. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o 
tym Wykonawcę pisemnie, faksem lub emailem. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w 
następującym terminie: 

- braki ilościowe w ciągu 3 dni roboczych , 
- wady jakościowe w ciągu 8 dni. 

4.   W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający otrzyma towar wolny od wad w terminie do 3 dni 
roboczych, licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, na okres rozpatrywania  
reklamacji Wykonawca  zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie (do 3 dni roboczych) zamienną  partię 
towaru zgodną z zamówieniem. 

5.    Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku dostarczenia przedmiotu umowy, 
który nie został zamówiony przez Zamawiającego, niezgodnego z umową lub zamówieniem, w tym nie 
posiadającego określonego w umowie terminu przydatności do użytkowania, natomiast Wykonawca 
zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej VAT w terminie do 7 dni od daty powiadomienia go 
pisemnie, telefonicznie, faksem, emailem przez Zamawiającego.  

6.  Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę zamówionego przez 
Zamawiającego przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 2 lub naruszenia postanowień § 4 ust. 3 
Zamawiającemu przysługuje prawo do nabycia nie dostarczonego przedmiotu umowy u osób trzecich, 
a ewentualną różnicą w cenie zostanie obciążony Wykonawca na podstawie stosownego dokumentu. 

 
 

§ 5 
1. Strony ustalają, że za częściowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy należność wynikającą z uzgodnionych cen jednostkowych określonych w ofercie, w terminie do 
60 dni, licząc od daty otrzymania  faktury/rachunku. 

2. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania należności na rachunku Wykonawcy.  
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.  
4. Zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji wobec Wykonawcy związanych z nieprawidłowym 

zastosowaniem i naliczeniem nieodpowiedniej stawki podatku od  towarów i usług dotyczącej przedmiotu 
umowy. 

5. Cena i nazwa na fakturze musi odpowiadać cenie i nazwie handlowej ujętej w ofercie Wykonawcy, która 
stanowi załącznik do umowy. 

6. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje także koszty należytego opakowania i zabezpieczenia przedmiotu 
sprzedaży oraz odpowiedniego transportu do miejsca,  o którym mowa w § 3 niniejszej umowy. 
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7. Wykonawca zobowiązuje się do nie zwiększania cen jednostkowych netto określonych, w ofercie 
przetargowej przez okres trwania umowy. 

8. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych produktów objętych umową w przypadku zmiany wielkości 
opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny 
objętej umową. 

9. W przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie trwania umowy, 
upusty będą obowiązywały również dla tej umowy z zachowaniem formy pisemnej.  

10. Aneks o korekcie cenowej powinien być złożony najpóźniej z następną dostawą  przedmiotu zamówienia. 
11. Zamawiający zapłaci za rzeczywisty zakres zrealizowanego zamówienia. 

 
 
 

§ 6 
1.Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące 
okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do 
treści złożonej oferty: 

1.1 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy; 
1.2 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 
1.3 zmiana terminu obowiązywania umowy w przypadku nie wykorzystania jej wartości lub ilości 

przedmiotu zamówienia   
1.4  zmianę postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy jeżeli  

nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e niezależnie od ich wartości,  
1.5 zmian razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcie umowy 

tj.: zakończenia produkcji oferowanego produktu, wygaśnięcia rejestracji oferowanego produktu  
1.6 łączna wartość zmian  jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie  

 
2. Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w ust. 1.1.5 Wykonawca przedstawi pisemne 

zawiadomienie producenta. Wykonawca w sytuacji określonej w ust. 1.1.5 w porozumieniu z 
Zamawiającym zaproponuje produkt równoważny z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Cena jednostkowa proponowanego produktu nie może być wyższa niż produktu 
oferowanego w ofercie, na podstawie której udzielono zamówienia. 

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego); 
b) zmiany danych teleadresowych,; 

5. Zmiany o których mowa w ust. 2  dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku i jego 
akceptacji przez Strony. 

 
 

§ 7 
Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją 
niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego oraz nie dokona żadnych innych czynności 
w wyniku których, doszłoby do zmiany Stron umowy. 
 

 
 

§ 8 
I. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania albo  odstąpienia od umowy,  strony mogą żądać  
zapłacenia sobie nawzajem tytułem odszkodowania kar umownych: 
1. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę zamówionego, a nie 

dostarczonego towaru - z winy wykonawcy, w wysokości 1,00 % wartości brutto brakującej ilości - za każdy dzień 
zwłoki. W przypadku odmowy wykonania dostawy towaru (dotyczy zamówionej partii towaru) Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 5 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii 
towaru. 

2. Wykonawca może skutecznie uwolnić się od kary wskazanej w ust. 1 wykazując, że zwłoka w dostawie 
przedmiotu umowy była uzasadniona i niezawiniona przez Wykonawcę. 

3. Niezasadne odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie przez jedną ze stron lub z winy tej 
strony, może być podstawą do żądania przez drugą stronę kary umownej w wysokości 9,99% wartości 
niezrealizowanej części umownej brutto, za wyjątkiem sytuacji gdy odstąpienie od umowy nastąpiło w trybie i 
na zasadach określonych wart. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

4. * Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w realizacji  wdrażania 
programu, o czym mowa w par. 3 ust. 6  w wysokości 1 000,00 zł za  każdy dzień zwłoki.  

5. **Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę  lub zaniechanie kontynuacji  
wdrażania programu, o czym mowa w par. 3 ust. 7  w wysokości 500,00 zł za  każdy dzień zwłoki w realizacji 
ustalonego z Zamawiającym  harmonogramu działań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.   

6. W razie opóźnienia zapłaty za przedmiot dostawy, o czym mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca może żądać od 
Zamawiającego  zapłaty ustawowych odsetek. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających 
wysokość kar umownych. 
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8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z bieżących należności wynikających z 
realizacji niniejszej umowy na podstawie sporządzonej noty księgowej, która zostanie niezwłocznie przesłana 
do Wykonawcy. 

 
 

§ 9 
1. Umowa zostaje zawarta na okres od `2019r. do .̀..2020r.  przy czym Strony ustalają, że umowę uważa się za 

zrealizowaną i rozwiązaną z chwilą upłynięcia wyżej określonej daty lub po zrealizowaniu dostaw na kwotę 
określoną w § 1 ust. 4.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w zakresie części zamówienia bez podania przyczyn z 
jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.   

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez 
Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności w przypadku zgłoszenia przez niego, co najmniej 
czterech reklamacji, o których mowa  w § 3 ust. 5 lub nierealizowania wdrożenia lub kontynuacji Programów , o 
których mowa w par. 3 ust. 6 i 7.  

 
 
 

§ 10 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy mogą być dokonywane za zgodą obu 
Stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 
 
 
 

§ 11 
Strony zgodnie ustalają, że w przypadku ewentualnych sporów powstałych w związku z realizacją umowy, będą 
dążyć do jego polubownego rozwiązania. W przypadku braku takiego rozwiązania, właściwym  sądem  do 
rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
 
 

§ 12 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wybrane przepisy ustawy z dnia  29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Tekst jedn. Dz. U.  z 
2018r.  poz. nr 1986 z p. zm.) oraz ustawy  z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 932 
z późn. zm.) 
      

§ 13 
 

Umowa niniejsza sporządzona została w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 
                                                                               
 
 
 
 
 
     WYKONAWCA                                             ZAMAWIAJĄCY 
 
 
^^^^^^^^^.^^^                          ^^^^^^^^^^^. 
 
 


