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13.01.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- zwana dalej „SIWZ” na
dostawę artykułów do wyposażenia systemu kontenerowego, artykułów
do sterylizacji plazmowej, artykułów do sterylizacji tlenkiem etylenu oraz
opakowań i testów do sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Łomży

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 21.01.2020 r. do godz. 10.00
TERMIN OTWARCIA OFERT: w dniu 21.01.2020 r. o godz. 10.30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1843) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń i
dokumentów w języku obcym.
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający:
Szpital Wojewódzki
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
Kontakt:
Tel. 86 47 33 314
Fax. 86 47 33 210
e-mail: przetargi@szpital-lomza.pl
Strona internetowa:
www.szpital-lomza.pl
Udostępnienie SIWZ w wersji elektronicznej:
www.szpital-lomza.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843) zwanej dalej ustawą PZP – postępowanie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości 214.000,00 euro.
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający
nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.
3. W kwestiach, które nie zostały uregulowane w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej
dalej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy PZP i akty wykonawcze do ustawy PZP.
4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy
PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
– tzw. procedura odwrócona.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów do wyposażenia systemu kontenerowego,
artykułów do sterylizacji plazmowej, artykułów do sterylizacji tlenkiem etylenu oraz opakowań
i testów do sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w
asortymencie, ilości i o parametrach określonych w Załączniku nr 4 do SIWZ – Zestawienie asortymentowoilościowe i parametry wymagane.
2. Zamówienie podzielone jest na 4 części, zwane dalej Pakietami.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SIWZ– Zestawienie
asortymentowo-ilościowe i parametry wymagane. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone
w wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
4. Kody CPV według Wspólnego Słownika Zamówień:
38900000-4 – Różne przyrządy do badań lub testowania
38910000-7 – Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową Zamawiający przyjmuje ofertę
na jeden Pakiet. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden, kilka lub wszystkie pakiety.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
7. Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z zestawieniem asortymentowo-ilościowym (załącznik nr 4
do SIWZ).
8. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy
PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ilekroć w niniejszej SIWZ w opisie
przedmiotu zamówienia jest mowa o normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach, specyfikacjach
technicznych, systemach referencji technicznych to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy
„lub równoważne”. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP ciężar udowodnienia, że zaoferowany przedmiot
zamówienia jest równoważny w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ spoczywa
na Wykonawcy składającym ofertę.
9. Oznaczenie i nazwy własne, materiałów i produktów służą wyłącznie do opisywania minimalnych parametrów,
które powinny spełniać te produkty oraz wskazaniu standardu jakości.
10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Powyższe informacje Wykonawca
wskaże w formularzu ofertowym.
11. Okoliczności zmiany postanowień umowy zgodnie z art. 144 ustawy PZP w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego oraz sposób ich dokonania zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy.
12. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy
PZP.
15. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztu udziału w postępowaniu.
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17. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 31.01.2022 r. – dotyczy wszystkich Pakietów.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie
z art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy PZP oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie określa warunku.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający nie określa warunku.
c) zdolności technicznej lub zawodowej,
Zamawiający nie określa warunku.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych
w art. 23 ustawy PZP.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający
będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.
A. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów i oświadczeń:
1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje
o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa
w ust. 1 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.
4. Ponadto, Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) Formularz oferty (wg załącznika nr 1 do SIWZ),
2) Zestawienie asortymentowo - ilościowe (wg załącznika nr 4 do SIWZ),
3) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
B. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
C. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP
dotyczących:
1) braku podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP), tj.:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
2) spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt 2
ustawy PZP), tj.:
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opisy producenta produktów (np.: prospekty, foldery, karty katalogowe) i fotografie, zawierające opis
oferowanego produktu w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski - potwierdzające spełnianie przez
zaoferowane dostawy wymogów określonych w Załączniku nr 4 do SIWZ. Autentyczność załączonych
dokumentów musi zostać poświadczona przez Wykonawcę – dotyczy wszystkich Pakietów
b) dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia został wprowadzony do obrotu i
stosowania na terenie Polski, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (ustawa o wyrobach medycznych z
dnia 20.05.2010r, Dz. U. Nr 107, poz. 679 z póżn. zm.) – w przypadku składania oferty na wyrób medyczny i
na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy aktualne dokumenty w w/w zakresie.– dotyczy wszystkich
Pakietów
c) Deklaracje zgodności i oznakowanie znakiem CE na wszystkie zaoferowane wyroby będące i nie będące
wyrobami medycznymi – dotyczy wszystkich Pakietów
a)

Uwaga!
jeżeli wyrób, który nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o
wyrobach medycznych (Ustawa z dnia 20.05.2010r.) i nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega
żadnemu wpisowi do rejestru, a więc nie posiada znaku CE to w tym przypadku Zamawiający wymaga załączenia
do oferty oświadczenia, że oferowany przedmiotowym postępowaniem produkt, .... ( należy go wymienić) nie jest
objęty tym wymogiem i podać uzasadnienie tego faktu oraz podstawę prawną - załączyć do oferty.
Na ww. dokumentach należy umieścić adnotację, którego Pakietu i pozycji dotyczą.
Ponadto Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń, dokumentów oraz próbek:
1)

DOTYCZY PAKIETU 1
1. wydane przez wytwórcę - tam, gdzie wymieniona jest norma, na zgodność z normami dotyczącymi nie
biologicznych systemów kontroli sterylizacji (odpowiednio: EN ISO 11140-1:2014, EN ISO 11140-4:2007 ) z
podaniem typu wskaźnika;
2. wydane przez wytwórcę - o parametrach punktu końcowego tam, gdzie ma to zastosowanie;
3. wydane przez wytwórcę - tam, gdzie jest to oznaczone „nietoksyczny” - o braku zawartości soli metali
ciężkich w substancji testów chemicznych;
4. wydane przez niezależną jednostkę/jednostkę akredytowaną – potwierdzenie typu wskaźnika tam, gdzie
wymagane przy opisie wskaźnika;
5. Wydany przez wytwórcę opakowań potwierdzający zgodność oferowanych opakowań z normami EN ISO
11607-1:2017 lub ISO 11607-1:2006/Amd 1:2014 i EN 868-2:2017 oraz dokument wydany przez wytwórcę
opakowań potwierdzający, iż wytwarzane przez niego opakowania mogą być walidowane przez szpital w
oparciu o normę EN ISO 11607-2:2017 lub ISO 11607-2:2006/Amd 1:2014.
6. Wydany przez wytwórcę potwierdzający parametry wytrzymałościowe papierów i włóknin oraz ich
zgodności z normą EN 868-2:2017 oraz wydany przez wytwórcę papierów i włóknin zawierający
charakterystykę wytrzymałościową oferowanych papierów i włóknin.
7. kompletna charakterystyka papieru stosowanego w zaoferowanych torebkach i rękawach wydana przez
wytwórcę opakowań w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN
EN 868-3:2017;
8. charakterystyka folii wydana przez jego wytwórcę;

Próbki oferowanego produktu opisane przez Wykonawcę (tj. opisanie którego Pakietu i pozycji dotyczą, nazwa
Wykonawcy) w celu ewentualnego wykorzystania do identyfikacji lub weryfikacji dostaw – dotyczy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

po 2 arkusze każdego rozmiaru papieru (poz. 1) i włókniny* (poz. 2);
2 x 30 cm rękawa* z każdego rozmiaru (poz. 3 i poz. 4);
po 2 szt. torebek* z każdego rozmiaru (poz. 5 i poz. 6);
wskaźnik do kontroli ster. parą wodną dla parametrów 134°/7’, 121°/20’ - 2szt *;
wskaźnik biologiczny do sterylizacji parowej ampułkowy, szybkiego odczytu – 2 amp*;
wskaźnik chemiczny zintegrowany do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu – 2 szt. *;
pakiet kontrolny prawidłowości działania sterylizatora typu B&D – 2 szt. *;
wskaźnik do kontroli dezynfekcji termicznej 90/5 – 2 szt. *;
test sprawdzający skuteczność mycia mechanicznego w myjni-dezynfektorze niewymagający
dodatkowych działań – 2 szt.;
pisaki odporne na warunki sterylizacji – 2 szt. *;
testy do sprawdzania skuteczności zgrzewu zgrzewarek rolkowych bez konieczności umieszczania
wskaźnika w dodatkowym opakowaniu – 2 szt. *;
etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem do kontroli sterylizacji parą wodną – 2 szt. *;
etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem do kontroli sterylizacji EO– 2 szt. *;
etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem do kontroli sterylizacji plazmowej– 2 szt. *;
koperty do archiwizacji danych ze sterylizatora – 2 szt. *;
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p) koperty do archiwizacji danych z myjni/dezynfektora – 2 szt. *
*jedna szt./arkusz/amp. zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a
druga sztuka/arkusz/amp. wykorzystana (zużyta) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ.
2)

DOTYCZY PAKIETU 2
a) Oświadczenie Oferenta, że zaoferowany asortyment jest walidowany (bez kaset) w systemie sterylizacji
plazmowej Sterrad 100S zgodnie z ISO 14937.

3)

DOTYCZY PAKIETU 3
a) Oświadczenie Producenta, potwierdzające kompatybilność oferowanego asortymentu z posiadanym
przez Szpital sterylizatorem 8 XL firmy 3M (oświadczenie wymagane w przypadku ofert równoważnych dotyczy poz. 1);
b) Oświadczenie Producenta, potwierdzające kompatybilność oferowanego asortymentu z posiadanym
przez Szpital inkubatorem Attest Auto-Reader firmy 3M (oświadczenie wymagane w przypadku ofert
równoważnych - dotyczy poz. 2).

4)

DOTYCZY PAKIETU 4
a) Oświadczenie Producenta, potwierdzające kompatybilność oferowanego asortymentu z posiadanym przez
Szpital systemem kontenerowym Vario i PrimeLine - w przypadku ofert równoważnych

Zamawiający wymaga, aby na ww. dokumentach wskazany był numer Pakietu oraz numer pozycji, których
dotyczą dokumenty. Zamawiający wymaga zastosowanie w dokumentach czcionki min. 10.
Uwaga: W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych
dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie wymogów, które zostały określone
w załączniku nr 4 do SIWZ. Dokumenty te zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie
Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem
wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Ewelina Brulińska e-mail:
przetargi@szpital-lomza.pl, fax 86 47 33 210,
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca w korespondencji kierowanej do Zamawiającego powinien posługiwać się numerem sprawy:
ZT-SZP-226/01/2/2020.
6. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający
będzie dodatkowo zamieszczał na swojej stronie internetowej www.szpital-lomza.pl, zgodnie z przepisami
ustawy PZP.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany
udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt
7 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
pkt 7 powyżej.
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10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez
ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej
stronie.
11. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl.
12. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje
o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej
www.szpital-lomza.pl.
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
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.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej SIWZ. Treść oferty powinna
odpowiadać treści SIWZ.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej
oferty, oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, mając na uwadze art. 82 ust. 1
ustawy PZP.
3. Oferta musi zawierać cenę wraz z podatkiem VAT podaną cyfrowo i słownie.
4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, na
maszynie, komputerze lub czytelnie pismem ręcznym. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a
ustawy PZP, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym
podpisem.
5. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich załączników, były kolejno
ponumerowane.
6. Zaleca się, aby oferta była zszyta lub trwale połączona w inny sposób.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Wszelkie zmiany i poprawki w treści oferty powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą
ofertę.
9. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie ze wzorów (formularza ofertowego, oświadczeń, zestawień)
przygotowanych przez Zamawiającego i stanowiących załączniki do SIWZ. Wykonawca może przedstawić
ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez
Zamawiającego w przygotowanych wzorach.
10. W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo
do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
należy złożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy, zaadresowanej w następujący sposób:
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11
18 – 404 Łomża
oraz opisanej w następujący sposób:
,,Oferta na dostawę artykułów do wyposażenia systemu kontenerowego, artykułów do sterylizacji
plazmowej, artykułów do sterylizacji tlenkiem etylenu oraz opakowań i testów do sterylizacji dla
Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,
znak sprawy: ZT-SZP-226/01/2/2020”
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.

13. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana oferty, wniosek
o wycofanie lub wniosek o zwrot oferty muszą być złożone w formie pisemnej przez Wykonawcę. Koperta
zawierająca zmianę oferty powinna być opisana w sposób podany w pkt 16 powyżej z oznaczeniem „ZMIANA
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14.
15.

16.

17.

OFERTY”. Wniosek o wycofanie lub wniosek o zwrot oferty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do
reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest wykazać
Zamawiającemu umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
przedstawiając pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty
/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
Zgodnie z art. 96 ust.3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są
jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, za wyjątkiem 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 udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w
art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym numery stron oferty zawierających informacje zastrzeżone
przez Wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica
przedsiębiorstwa były złożone w odrębnej zamkniętej wewnętrznej kopercie oznaczonej „tajemnica
przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) odrębnie od jawnej części oferty.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy zaadresować zgodnie z opisem wskazanym w Rozdziale X SIWZ oraz złożyć w kancelarii
Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (pokój 235), Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404
Łomża do dnia 21.01.2020 r. do godz. 10.00. Godziny pracy kancelarii: od poniedziałku do piątku w godz.
7.30- 15.05.
2. Decydujące znaczenie dla ważności zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty
do Zamawiającego (data i godzina wpływu oferty potwierdzona przez kancelarię Zamawiającego).
3. Oferta złożona po terminie składania ofert określonym w pkt 1 powyżej, zostanie zwrócona Wykonawcy
zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w 21.01.2020 r. o godz. 10:30 w pokoju 210c, II piętro Szpitala
Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia podając w formularzu ofertowym kwotę cyfrowo i słownie.
2. Cena zostanie obliczona z wykorzystaniem formularza zestawienia asortymentowo-ilościowego
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Wartość netto pozycji jest iloczynem ilości i ceny jednostkowej netto.
4. Wartość brutto pozycji jest sumą wartości netto i podatku VAT.
5. Wartość pakietu netto jest sumą wszystkich pozycji netto danego Pakietu.
6. Wartość pakietu brutto jest sumą wszystkich pozycji brutto danego Pakietu.
7. Wykazywane kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a
końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
8. Wszystkie wartości pieniężne wyrażone w złotych podane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. Nie przewiduje się
rozliczeń w walutach obcych.
10. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
11. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
12. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
UWAGA - Jeżeli Wykonawca jest zwolniony z podatku VAT prosimy o podanie podstawy prawnej.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
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1. Zamawiający oceni oferty oraz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria
oceny ofert:

KRYTERIUM

WAGA KRYTERIUM

Cena
Termin dostawy

60%
40%

Maksymalna ilość punktów jakie może
otrzymać oferta za dane kryterium
60 pkt
40 pkt

2. W kryterium „CENA” - maksymalną ilość punktów tj. 60,00 pkt– otrzyma w danym Pakiecie oferta z najniższą
ceną brutto, pozostałym ofertom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na
podstawie następującego wzoru:
ilość uzyskanych punktów ocenianej oferty w danym pakiecie = najniższa cena brutto spośród wszystkich
ofert podlegających ocenie w danym Pakiecie / cena brutto oferty ocenianej x 100 x 60%
Zamawiający będzie zaokrąglał liczbę punktów do dwóch miejsc po przecinku.
3. W kryterium „TERMIN DOSTAWY’ Zamawiający przyzna punkty w oparciu o informacje zawarte
w Formularzu ofertowym, według następującej zasady:
Termin dostawy 5 dni robocze od złożenia zamówienia – 0 pkt
Termin dostawy 4 dni robocze od złożenia zamówienia - 15 pkt
Termin dostawy 3 dni robocze od złożenia zamówienia - 30 pkt
Termin dostawy 2 dni robocze od złożenia zamówienia – 40 pkt
a) Zamawiający wymaga zaoferowania terminu dostawy w pełnych dniach.
b) Zamawiający wymaga zaoferowania terminu dostawy odrębnie dla każdego Pakietu, w którym
Wykonawca składa ofertę.
c) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu dostawy: 1 dzień roboczy od złożenia zamówienia,
oferta otrzyma max ilość pkt tj. 40 pkt w kryterium „TERMIN DOSTAWY”
d) W przypadku kiedy Wykonawca nie poda/ nie wpisze w Formularzu ofertowym informacji o zaoferowanym
terminie dostawy, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował wymagany termin dostawy tj. 5 dni
roboczych od złożenia zamówienia i przyzna ofercie 0 pkt w kryterium „TERMIN DOSTAWY”.
e) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 5 dni roboczych od złożenia
zamówienia, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.
4. Za najkorzystniejszą w danym Pakiecie Zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów
łącznie za kryteria oceny ofert określone w ust. 1. Oferta Wykonawcy w danym Pakiecie może uzyskać
maksymalnie 100,00 pkt.
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż określony
w art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy PZP.
2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o konkretnym terminie i miejscu
podpisania umowy.
3. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano,
jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik.
2) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli
oferta tych wykonawców zostanie wybrana ( jeśli dotyczy).
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej
ocenioną spośród pozostałych ofert.
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO
WZÓR UMOWY.
1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
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XVII. ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY, NA PODSTAWIE
KTÓREJ DOKONANO WYBORU WYKONAWCY.
1. Zmiana istotnych postanowień umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego jest możliwa tylko w
zakresie wynikającym z ustawy Pzp oraz w przypadkach wskazanych we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 5 do SIWZ.
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy PZP. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności Zamawiającego:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
PZP albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana
specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w
postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię
przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
11. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin
upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
12. Szczegółowe informacje nt. środków ochrony prawnej Wykonawców reguluje dział VI ustawy PZP
XIX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. 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 Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża,
▪
Inspektor Ochrony Danych w Szpitalu udziela informacji telefonicznie, nr tel.: 86 4733 606 lub za pomocą
poczty e-mail, adres: iod@szpital-lomza.pl;
▪
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów do wyposażenia systemu
kontenerowego, artykułów do sterylizacji plazmowej, artykułów do sterylizacji tlenkiem etylenu oraz
opakowań i testów do sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/2/2020 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 Pzp,
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▪
▪

▪
▪

▪

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.

XX. NIŻEJ WYMIENIONE ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ STANOWIĄ JEJ TREŚĆ:
1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP
4. Załącznik nr 4 do SIWZ – Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane
5. Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy

TREŚĆ SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
ZATWIERDZAM

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

mgr Mariusz Obrycki
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Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

DANE WYKONAWCY**:
Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej*:
……………………………………………..…………………………………………………….…
Adres: ………………………………….……….……….…………………………………………
REGON ………………………………………………………………………………………….…
NIP ……………………………………………………………….………………….……………
Tel. …………………………………………….……….……………..……………………………
FAX, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję ………………………….………
e-mail: ......................................................…………………………………………………..…
Osoba do kontaktów : .....................................................…………………………………..

FORMULARZ OFERTOWY
Szpital Wojewódzki
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Al. Piłsudskiego 11
18 - 404 Łomża
Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów do wyposażenia systemu kontenerowego,
artykułów do sterylizacji plazmowej, artykułów do sterylizacji tlenkiem etylenu oraz opakowań
i testów do sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,
znak sprawy: ZT-SZP-226/01/2/2020
SKŁADAMY NINIEJSZĄ OFERTĘ W NASTĘPUJĄCYCH PAKIETACH:

1) PAKIET 1 za cenę brutto ……………………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………….……………………..… złotych)
PAKIET 1 - oferujemy termin dostawy: …………………. dni roboczych od złożenia zamówienia
(max termin dostawy: 5 dni roboczych od złożenia zamówienia)
2) PAKIET 2 za cenę brutto ……………………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………….……………………..… złotych)
PAKIET 2 - oferujemy termin dostawy: …………………. dni roboczych od złożenia zamówienia
(max termin dostawy: 5 dni roboczych od złożenia zamówienia)
3) PAKIET 3 za cenę brutto ……………………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………….……………………..… złotych)
PAKIET 3 - oferujemy termin dostawy: …………………. dni roboczych od złożenia zamówienia
(max termin dostawy: 5 dni roboczych od złożenia zamówienia)
4) PAKIET 4 za cenę brutto ……………………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………….……………………..… złotych)
PAKIET 4 - oferujemy termin dostawy: …………………. dni roboczych od złożenia zamówienia
(max termin dostawy: 5 dni roboczych od złożenia zamówienia)

OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania
zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi, przedmiotem i zakresem dostaw
i przedmiot zamówienia wykonamy w oparciu o wymagania zawarte w SIWZ i umowie.
3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i
realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i
oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp. i art. 5-17 ustawy z
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419)
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji
Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/2/2020
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Istotnych Warunków Zamówienia tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy, treścią SIWZ i nie wnosimy w stosunku do nich
żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach Zamawiającego w
terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na termin płatności: do 60 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
7. *Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy bez udziału podwykonawców.
8. *Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem podwykonawcy niebędącego
podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji polegamy na zasadach określonych w art. 22a Pzp
i wskazujemy części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom
i podajemy firmy podwykonawców.
(tabelę należy wypełnić, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom części zamówienia)
Lp.
Części zamówienia, których
Firmy (nazwa) podwykonawcy
wykonanie Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcy
(dotyczy podwykonawców, którzy są znani Wykonawcy na dzień
złożenia oferty)
1.
2.
3.
9. Oświadczamy, że niniejsza oferta:
a)* nie zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;
b)* zawiera na stronach od .............. do............. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
10. Oświadczamy, że cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszej SIWZ.
11. Oświadczamy, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia i zobowiązujemy się przedłożyć kopię dokumentu
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do umowy.
12. Oświadczamy, że wybór oferty prowadzi*/ nie prowadzi*1 do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego :
a) *nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania
obowiązku podatkowego:.........................................................
b)* wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT:..................................
13*. Oświadczamy, że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim
przedsiębiorstwem zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36)
14* Oświadczamy, że Wykonawca nie jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim
przedsiębiorstwem zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36)
Mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO
Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorcami i
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO

15. Oświadczam/my, że wypełniłem/am/lismy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu – jeżeli dotyczy.
Na .............. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty, której integralną część stanowią
następujące załączniki:
1.................................................................................
2..................................................................................
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3..................................................................................

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

..................................................................................
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
* - niepotrzebne skreślić
- niepotrzebne skreślić. Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego, wykonawca zobligowany
jest do wypełnienia pozycji a i b w pkt 12 .
*1

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/2/2020

13

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,

………………………….
Pieczątka Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę artykułów do wyposażenia systemu kontenerowego, artykułów do
sterylizacji plazmowej, artykułów do sterylizacji tlenkiem etylenu oraz opakowań i testów do
sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,
znak sprawy: ZT-SZP-226/01/2/2020
Oświadczamy,
że po zapoznaniu się z firmami oraz adresami wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
zamieszczonymi na stronie internetowej zamawiającego,
a) należymy do grupy kapitałowej z następującymi wykonawcami:*
1...........................................................
2.......................................................
…….........................................................................................
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

❑

nie należymy do grupy kapitałowej *
…….........................................................................................
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* - niepotrzebne skreślić
UWAGA!
1) Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
składa każdy z Wykonawców.

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/2/2020
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:
..............................................
..............................................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………………
…………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/
podstawa do reprezentacji)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia składane na podstawie
art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą PZP

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów do wyposażenia systemu kontenerowego, artykułów

do sterylizacji plazmowej, artykułów do sterylizacji tlenkiem etylenu oraz opakowań i testów do
sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,
znak sprawy: ZT-SZP-226/01/2/2020
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,

2)

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ust. 1 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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15

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

będącego/ych

podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….…… (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)

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/2/2020
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Załącznik nr 4 do SIWZ – Zestawienie asortymentowo-ilościowe i parametry wymagane

………………………………………..
(nazwa i adres Wykonawcy)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów do wyposażenia systemu kontenerowego,
artykułów do sterylizacji plazmowej, artykułów do sterylizacji tlenkiem etylenu oraz opakowań
i testów do sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,
znak sprawy: ZT-SZP-226/01/2/2020

OFERUJEMY:

PAKIET 1

Lp.

Asortyment

1

Papier do sterylizacji

2

Włóknina

3

Rękaw papier-folia (gładki)

4

Rękaw papier-folia z zakładką

5

Torebki papier-folia płaskie

6

Torebki papier-folia z fałdą

7

Testy i akcesoria

8

System archiwizacji danych

Wartość NETTO

VAT %

Wartość BRUTTO

Producent

WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO
WYMAGANIA:
1. OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE
Wartość wymagana
Lp.

Parametr

Wartość oferowana
TAK/NIE

Pakiet 1 (poz. 1) - papier do sterylizacji
1.

I generacja - włókno celulozowe, kolor
zielony i biały

TAK

2.

zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%

TAK

3.

zawartość siarczanów nie więcej niż 0,02 %

TAK

4.

wytrzymałość na rozciąganie liniowe na
sucho w kierunku walcowania nie mniej niż
2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej

TAK

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/2/2020
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niż 1,6 kN/m
5.

wytrzymałość na rozciąganie liniowe na
mokro w kierunku walcowania nie mniej niż
0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej
niż 0,6 kN/m

TAK

6.

gramatura nominalna 60 g/m2 (tolerancja wg
PN EN 868-2:2017),

TAK

Wartość wymagana
Lp.

Wartość oferowana

Parametr

TAK/NIE

Pakiet 1 (poz. 2) – włóknina
1.

III generacja : celuloza syntetycznie wiązana
powierzchniowo i mikrokrepowana - włókno
celulozy uszczelnione lateksem, kolor
niebieski

TAK

2.

zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%

TAK

3.

zawartość siarczanów nie więcej niż 0,01 %

TAK

4.

wytrzymałość na rozciąganie liniowe na
sucho w kierunku walcowania nie mniej niż
2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej
niż 0,93 kN/m

TAK

5.

wytrzymałość na rozciąganie liniowe na
mokro w kierunku walcowania nie mniej niż
1,61 kN/m; w kierunku poprzecznym nie
mniej niż 0,73 kN/m

TAK

6.

wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż
220 kPa na sucho i 170 kPa na mokro

TAK

7.

gramatura nominalna 60 g/m2 (tolerancja
wg. PN EN 868-2:2017),

TAK

Wartość wymagana
Lp.

Wartość oferowana

Parametr

TAK/NIE

Pakiet 1 (poz. 3, 4, 5, 6) - torebki i rękawy papierowo – foliowe
1.

konstrukcja folii i wykonanie zgodne z
normami EN 868-3:2017, EN 868-5:2009, EN
ISO 11607-1:2017 lub ISO 116071:2006/Amd 1:2014, EN ISO 11607-2:2017
lub ISO 11607-2:2006/Amd 1:2014

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/2/2020
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Papier o gramaturze 70 g (PN EN 868-3)
2.

wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700
mN w obu kierunkach

TAK

3.

przenikanie powietrza [1,47 kPa] nie mniej
niż 12 μm/Pa*s

TAK

4.

nie zwilżalność wodą 20 - 40 s

TAK

5.

wytrzymałość na rozciąganie liniowe na
sucho w kierunku walcowania nie mniej niż
7,3 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej
niż 4 kN/m

TAK

Folia
6.

co najmniej 8 warstwowa o grubości nie
większej niż 52 mikrometry (PN EN 8685:2009) nie licząc warstwy kleju,
potwierdzenie liczby warstw folii wydane
przez niezależną organizację notyfikowaną

TAK

7.

przeźroczysta , bez rozwarstwień , bez
substancji toksycznych i porów

TAK

8.

zgrzewalna w temperaturze 165 – 190 0C

TAK

9.

wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach
nie mniejsza niż 300 mN

TAK

10.

elastyczna - wydłużenie niemniej niż 70 %

TAK

Wymagania ogólne
11.

12.

wszystkie napisy i testy poza przestrzenią
pakowania
wskaźnik procesu sterylizacji parowej , EO,
powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji
≥ 100 mm2 [PN EN 868-5:2009]

TAK

TAK

13.

jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika
procesu po sterylizacji parowej , EO, łatwa do
interpretacji

TAK

14.

jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia

TAK

15.

zgrzew fabrycznie wielokrotny

TAK

16.

ze względów techniczno- higienicznych
rękaw nawinięty folią na zewnątrz

TAK

17.

ze względu na wymagania procedury
zgrzewania wszystkie pozycje muszą
pochodzić od jednego producenta

TAK

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/2/2020
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2. WSKAŹNIKI DO KONTROLI STERYLIZACJI ORAZ INNE MATERIAŁY

Wartość wymagana
Lp.

Parametr

1.

Jednorazowy pakiet typu BOWIE-DICK nietoksyczny pakiet kontrolny typu BowieDick’a 134°C 3,5 min, kontrolujący penetrację i
jakość pary, symulacja ładunku porowatego,
arkusz wskaźnikowy w technologii TST lub
równoważnej , [wymagane potwierdzenie
zgodności pakietu z normą EN- ISO 111404:2007 przez niezależną jednostkę opiniującą ]

TAK

2.

Wskaźnik procesu – taśma
wskaźnikowa(wymagana charakterystyka
techniczna producenta) 12 mm x 50 mb

TAK

3.

Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu
[wymagane potwierdzenie zgodności z normą
EN-ISO 11140-1:2014 przez niezależną
organizację opiniującą ] - wskaźnik do
sterylizacji o wartościach ustalonych [UW] 121
0C/20 min i 134 0C/7 min. odpowiadający: typ
6 wg EN ISO 11140-1:2014

TAK

4.

Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu
[wymagane potwierdzenie zgodności z normą
EN-ISO 11140-1:2014 ] - wskaźnik do
sterylizacji o wartościach ustalonych [UW] 134
0C/4 min. odpowiadający: typ 6 wg EN ISO
11140-1:2014

TAK

5.

Wskaźnik do sterylizacji o wartościach
ustalonych [UW] 121oC/20 min i 134 oC/7 min.
odpowiadający: typ 6 wg ISO 11140-1 do
stosowania z przyrządem PCD. Zamawiający
wymaga zaoferowania takiej liczby przyrządów
PCD aby umożliwiły one jednorazowe
przebadanie 2 sterylizatorów parowych oraz
przebadanie 2500 cykli w każdym z nich.
System zgodny z EN-ISO 11140-1:2014.
Wskaźnik typu 6.

TAK

6.

Wskaźnik do sterylizacji o wartościach
ustalonych [UW] 134 oC/4 min.
odpowiadający: typ 6 wg ISO 11140-1 do
stosowania z przyrządem PCD aby umożliwiły
one przebadanie 500 cykli.

TAK

7.

Wskaźniki szybkiego odczytu kompatybilne z
inkubatorem Getinge model 1710 i zgodny z
EN ISO 11138. Wykrycie nieprawidłowego
cyklu w czasie 3 godzin. wynik oparty na
rzeczywistym odczycie biologicznym, a nie na

TAK

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/2/2020
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prognozie enzymatycznej.
8.

Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu wskaźnik zintegrowany (typ 5 wg EN ISO
11140-1:2014 ) dla sterylizatorów na tlenek
etylenu wszystkich typów (100% EO).

TAK

3. INNE MATERIAŁY ZUŻYWALNE W CS
Wartość wymagana
Lp.

Parametr

1.

Koperty dokumentacyjne - przystosowane do
etykiet i wskaźników wymienionych niżej

TAK

2.

Etykiety powinny zawierać miejsce do
umieszczenia następujących informacji: data
sterylizacji, data ważności, nr sterylizatora, nr
osoby obsługującej sterylizator, nr odbiorcy, nr
cyklu sterylizacji.

TAK

3.

Nietoksyczny pisak do opisywania pakietów
sterylizacyjnych

TAK

4.

Test walidacyjny zgrzewu z polami do
protokołu, [tzn. daty, numeru, parametrów
zgrzewu, wyniku, uwag, wskazania
konieczności działań korygujących: zmiany
ustawień lub/i działań serwisowych], nie
wprowadzający obcych substancji do procesu
oceny

TAK

5.

Test dezynfekcji termicznej o parametrach 90
0C /5 min w myjni-dezynfektorze

TAK

6.

Zestaw
do
wykrywania
pozostałości
zanieczyszczeń białkowych, gotowy do
natychmiastowego użycia, zgodny z EN ISO
15883-1, możliwość uzyskania wyniku w ciągu
10 sekund, brak konieczności stosowania
innych dodatkowych urządzeń w tym
inkubatora,
możliwość
sprawdzania
trudnodostępnych powierzchni - takich jak
ząbkowane
krawędzie
czy
złącza
instrumentów o skomplikowanej budowie.
Umożliwia
wykrywanie
pozostałości
w
śladowych ilościach ok. 1 ug

TAK

7.

Wskaźnik do monitorowania skuteczności
mycia w myjniach dezynfektorach, wskaźnik
zgodny ze specyfikacją techniczną ISO/TS
15883:2005, wskaźnik przeznaczony do
stosowania wraz z przyrządem do mocowania
wskaźnika, substancja testowa wskaźnika w
postaci syntetycznego zabrudzenia testowego

TAK

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/2/2020
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imitującego ludzką krew i tkankę naniesiona na
cienką blaszkę metalową pozwalającą na
łatwą archiwizację, sposób umieszczenia
wskaźnika w uchwycie pozwala na imitację
przegubu narzędzia chirurgicznego, możliwość
zastosowania uchwytu do umieszczania
wskaźnika do monitorowania skuteczności
mycia w myjni ultradźwiękowej, załączyć
oświadczenie producenta o zgodności z
specyfikacją techniczną ISO/TS 15883:2005.
8.

Przyrządy do mocowania wskaźnika
umożliwiające kontrolę różnego typu narzędzi
oraz wskaźniki tj. :

TAK

- przyrząd z pojemnikiem na płytkę
wskaźnika – kontrola zdolności
wymycia narzędzi rurowych do
małoinwazyjnej chirurgii;
- przyrząd zbudowany z pojemnika na
płytkę wskaźnika i rurki o długości 2
m o średnicy wewnętrznej 2 mm
zakończonej złączką uniwersalną –
kontrola zdolności wymycia kateterów
o średnicy 2 mm;
- Wskaźniki do przyrządów jak wyżej

Wymagane oświadczenia i dokumenty :
1. Wydane przez wytwórcę - tam, gdzie wymieniona jest norma, na zgodność z normami dotyczącymi nie
biologicznych systemów kontroli sterylizacji (odpowiednio: EN ISO 11140-1:2014, EN ISO 11140-4:2007 ) z
podaniem typu wskaźnika.
2. Wydane przez wytwórcę - o parametrach punktu końcowego tam, gdzie ma to zastosowanie.
3. Wydane przez wytwórcę - tam, gdzie jest to oznaczone „nietoksyczny” - o braku zawartości soli metali
ciężkich w substancji testów chemicznych.
4. Wydane przez niezależną jednostkę/jednostkę akredytowaną – potwierdzenie typu wskaźnika tam, gdzie
wymagane przy opisie wskaźnika.
5. Wydany przez wytwórcę opakowań potwierdzający zgodność oferowanych opakowań z normami EN ISO
11607-1:2017 lub ISO 11607-1:2006/Amd 1:2014 i EN 868-2:2017 oraz dokument wydany przez wytwórcę
opakowań potwierdzający, iż wytwarzane przez niego opakowania mogą być walidowane przez szpital w
oparciu o normę EN ISO 11607-2:2017 lub ISO 11607-2:2006/Amd 1:2014.
6. Wydany przez wytwórcę potwierdzający parametry wytrzymałościowe papierów i włóknin oraz ich
zgodności z normą EN 868-2:2017 oraz wydany przez wytwórcę papierów i włóknin zawierający
charakterystykę wytrzymałościową oferowanych papierów i włóknin.
7. Kompletna charakterystyka papieru stosowanego w zaoferowanych torebkach i rękawach wydana przez
wytwórcę opakowań w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN
EN 868-3:2017.
8. Charakterystyka folii wydana przez jego wytwórcę.

ILOŚCI
PAKIET 1 POZ. 1 - PAPIER DO STERYLIZACJI
Lp.

Rozmiar ( cm )

Ilość
arkuszy
( szt. )

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/2/2020

cena jedn.
netto za
opakowanie

Wartość netto

VAT %

Wartość brutto

Producent/
Nazwa + kod
producenta zgodny z
załączoną
dokumentacją
techniczną
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1

40 x 40 cm

2000

2

60 x 60 cm

4000

3

75 x 75 cm

5000

4

90 x 90 cm

5000

5

100 x 100 cm

2500

6

120 x 120 cm

1000

PAKIET 1 POZ. 2 – WŁÓKNINA
Lp.

Rozmiar ( cm )

Ilość
arkuszy
( szt. )

1

50 x 50

2000

2

60 x 60 cm

3000

3

75 x 75 cm

5000

4

90 x 90 cm

5000

5

100 x 100 cm

2500

6

120 x 120 cm

1000

cena jedn.
netto za
opakowanie

Wartość netto

VAT
%

Wartość brutto

Producent/
Nazwa + kod
producenta zgodny z
załączoną
dokumentacją
techniczną

PAKIET 1 POZ. 3 - RĘKAWY PAPIER – FOLIA ( gładki) - do sterylizacji parą i tlenkiem etylenu
z nadrukowanym sprawdzianem sterylizacji
Ilość
w mb.

Lp.

Rozmiar ( mm )

1

75

15000

2

100

15600

3

150

12800

4

200

10000

5

250

6000

6

300

2800

7

400

2800

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/2/2020
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opakowanie/
rolka

Wartość netto

VAT
%

Wartość brutto

Producent/
Nazwa + kod
producenta zgodny z
załączoną
dokumentacją
techniczną
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PAKIET 1 POZ. 4 - RĘKAWY PAPIER – FOLIA Z ZAKŁADKĄ - do sterylizacji parą i tlenkiem
etylenu z naniesionym sprawdzianem sterylizacji
Lp.

Rozmiar ( cm )

Ilość
w mb.

1

100 x 50

8000

2

150 x 50

3800

3

200 x 55

2500

4

300 x 80

1000

5

350 x 80

400

6

400 x 80

400

cena jedn.
netto za
opakowanie
/ rolka

Wartość netto

VAT
%

Wartość brutto

Producent/
Nazwa + kod
producenta zgodny
z załączoną
dokumentacją
techniczną

PAKIET 1 POZ. 5 - TOREBKI PAPIER – FOLIA PŁASKIE - do sterylizacji parowej i tlenkiem
etylenu z naniesionym sprawdzianem sterylizacji
Lp.

Rozmiar ( mm ) z
tolerancją + 10%

Ilość
( szt.)

1

100 x 200

10000

2

150 x 300

6000

3

200 x 270

6800

4

250 x 400

5200

5

300 x 500

7600

cena jedn.
netto za
opakowanie

Wartość netto

VAT
%

Wartość brutto

Producent/
Nazwa + kod
producenta zgodny z
załączoną
dokumentacją
techniczną

PAKIET 1 POZ. 6 - TOREBKI PAPIER – FOLIA Z FAŁDĄ - do sterylizacji parowej i tlenkiem
etylenu z naniesionym sprawdzianem sterylizacji

Lp.

Rozmiar ( mm ) z
tolerancją + 10%

Ilość
( szt.)

1

250 x 60 x 450

8000

2

300 x 80 x 500

8000

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/2/2020
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opakowanie

Wartość netto

VAT
%

Wartość brutto

Producent/
Nazwa + kod
producenta zgodny z
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techniczną
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PAKIET 1 POZ. 7 - TESTY I AKCESORIA

Lp.

TESTY

Ilość

1

Test do kontroli ster. parą wodną dla
parametrów 134°/7’, 121°/20’

24 000 szt.

2

Taśma kontrolna do autoklawu z
naniesionym indykatorem (szer. 19
mm)

11 000 mb

3

Test chemiczny zintegrowany do
kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu

1 600 szt.

4

Pakiet kontrolny prawidłowości
działania sterylizatora typu B&D

1 400
pakietów

5

Test do kontroli dezynfekcji termicznej

600 szt.

cena jedn.
netto za
opakowanie/
rolkę/sztukę

Wartość
netto

VAT
%

Wartość
brutto

Producent/
Nazwa

90/5
6

Test sprawdzający skuteczność mycia
mechanicznego w myjni-dezynfektorze
nie wymagający dodatkowych działań

600 szt.

Przyrząd do testów kontroli mycia
mechanicznego

6 szt.

7

Wskaźnik do sterylizacji o wartościach 7 000 szt.
ustalonych [UW] 121oC/20 min i
134
oC/7 min. do stosowania z przyrządem
PCD

8

Pisaki odporne na warunki sterylizacji

300 szt.

9

Testy do sprawdzania skuteczności
zgrzewu zgrzewarek rolkowych bez
konieczności umieszczania wskaźnika
w dodatkowym opakowaniu

1 250 szt.

10

Wskaźniki do sprawdzania
skuteczności mycia narzędzi rurowych

100 szt.

Przyrząd do wskaźników kontroli mycia
narzędzi rurowych

2 szt.

Przyrząd do kontroli zdolności
wymycia kateterów o średnicy 2 mm;

2 szt.

11

Etykiety podwójnie przylepne o sześciu
polach zakodowanej informacji ze
wskaźnikiem do kontroli sterylizacji
parą wodną

350 000
szt.

12

Etykiety podwójnie przylepne o sześciu
polach zakodowanej informacji ze
wskaźnikiem do kontroli sterylizacji EO

3 000 szt.

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/2/2020
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13

Etykiety podwójnie przylepne o sześciu
polach zakodowanej informacji ze
wskaźnikiem do kontroli sterylizacji
plazmowej

3 000 szt.

14

Trzyrzędowa metkownica do w/w
etykiet,

10 szt.

rolki tuszujące do metkownicy

10 szt.

15

Zestaw do wykrywania pozostałości
zanieczyszczeń białkowych

300 szt.

16

Rękawice ochronne zabezpieczające
przed oparzeniami przy opróżnianiu
autoklawu, wykonane z miękkiej
frotowej tkaniny bawełnianej lub nitrylu i
włókniny. Długość części ochronnej
przedramię min. 28cm.

10 par

17

Jednorazowego użytku papierowe
osłonki na narzędzia, wytrzymują
temperaturę sterylizacji 134 st.C:
* maksymalna szerokość narzędzia 10
mm/długość użytkowa 60 mm

18

2 000 szt.

Jednorazowego użytku plastikowe,
przeźroczyste osłonki na narzędzia,
wytrzymują temperaturę sterylizacji 134
st. C:
* maksymalna szerokość narzędzia 10
mm/długość użytkowa 60 mm

1 000 szt.

* maksymalna szerokość narzędzia 25
mm/długość użytkowa 105 mm

1 000 szt.

19

Dwustronna szczotka do czyszczenia
narzędzi z nylonowym włosiem,
odporna na temperaturę do 134 °,
długość całkowita 15-20 cm.

20 szt.

20

Szczotka w kształcie pędzla z włosiem 5 szt.
wykonanym ze stali nierdzewnej do
czyszczenia powierzchni ząbkowanych,
długość całkowita 15-20 cm .

21

Jednorazowa szczotka do czyszczenia
wąskich kanałów, dwustronna,
całkowita długość 100-120 cm,
średnica 2 mm .

22

Zestaw szczotek do czyszczenia
2 zestawy
nylonowym włosiem, średnice od 1,5
mm do 10 mm, długość całkowita od 20
cm do 65 cm; minimum 10 szczotek o
różnych średnicach; minimum po trzy
szczotki każdego rodzaju w zestawie.
Minimalna ilość sztuk w zestawie 50.

23

Znacznik do narzędzi w kształcie
pierścienia, max średnica 8 mm,
odporny na temperaturę do 134 °:
czerwony

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/2/2020

100 szt.

300 szt.
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24

Wskaźniki szybkiego odczytu
kompatybilne z inkubatorem Getinge
model 1710

1 400 szt.

25

Pistolet wykonany z materiału
odpornego na działanie korozji.
Mocowany do ściany. Elastyczny wąż.
Możliwość współpracy pistoletu z wodą
demineralizowaną. Dokument
wystawiony przez producenta
potwierdzający możliwość pracy z
wodą demineralizowaną.

4 szt.

Wymienne końcówki

4 kpl.

PAKIET 1 POZ. 8 - SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH

Lp
Asortyment
.
1 Koperty do archiwizacji danych ze
sterylizatora
2

Koperty do archiwizacji danych z myjnidezynfektora

Ilość
( szt.)

cena jedn.
netto za
op.

Wartość
netto

VAT
%

Wartość
brutto

Producent/
Nazwa

1 400 szt.
900 szt.

PAKIET 2
WYMAGANIA:
1. Rękaw:
➢ bezcelulozowy
➢ warstwa nieprzeźroczysta wykonana z tworzywa Tyvek
➢ ze wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie z koloru czerwonego na żółty
2. Torebka do zgrzewania, torebka samozamykająca się:
➢ bezcelulozowa
➢ warstwa nieprzeźroczysta wykonana z tworzywa Tyvek
➢ z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie z koloru czerwonego na żółty
3. Kaseta do sterylizacji Sterrad 100S:
➢ zawierająca czynnik sterylizujący 58 % r – r nadtlenku wodoru.
4. Chemiczny wskaźnik paskowy:
➢ przebarwiający się po procesie z koloru czerwonego na żółty
5. Chemiczny wskaźnik taśmowy:
➢ rolka 55 m.

Zaoferowany asortyment musi być walidowany (bez kaset) w systemie sterylizacji
plazmowej Sterrad 100S zgodnie z ISO 14937

Lp.

Artykuł

Ilość
Cena jedn. netto Wartość
mb / szt. / mb / szt. /
netto
arkuszy / arkuszy / op.
op.

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/2/2020

VAT % Wartość
brutto

Producent/
nazwa
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1.

Rękaw Tyvek, zgrzewalny ze wskaźnikiem chemicznym:

1.1

Tolerancja wym. +10%
15 cm

280 m

1.2

35 cm

280 m

1.3

42 cm

280 m

2.

Rękaw Tyvek, zgrzewalny ze wskaźnikiem chemicznym:

2.1

Tolerancja wym. +10%
25 x 48 cm

400 szt.

3.

Kaseta sterylizacyjna do
sterylizatora Sterrad
100 S

16 op. /
400 cykli

4.

Chemiczny wskaźnik
paskowy

1 000 szt.

5.

Walidacja sterylizatora
zgodnie z ISO 14937

6.

Test biologiczny do
kontroli sterylizacji
plazmowej

7.

Zestaw akcesoriów do
sterylizatora Sterrad
100S

8.

Chemiczny wskaźnik
taśmowy

2
390 szt.

1 kpl

330 m

WARTOŚĆ PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ PAKIETU (BRUTTO)

PAKIET 3
Lp.

1.

2.

Nazwa asortymentu

Ilość

Cena
jedn.
netto

VAT
%

Wartość
netto

Wartość
brutto

Kod i
nazwa
producenta

Nabój jednorazowy na
100 % EO - 170 g do
sterylizatora 8 XL*

360 szt.

Testy biologiczne szybkiego
odczytu do EO**

350 szt.

WARTOŚĆ PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ PAKIETU (BRUTTO)

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/2/2020
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* - Zaoferowane naboje jednorazowe powinny być kompatybilne, zgodnie z instrukcją obsługi posiadanych
sprzętów, z posiadanym przez Szpital sterylizatorem 8 XL firmy 3M.
**- zaoferowane testy biologiczne szybkiego odczytu muszą być kompatybilne z inkubatorem Attest
Auto-Reader firmy 3M.

PAKIET 4
Zaoferowany asortyment musi być kompatybilny z systemem kontenerowym posiadanym
przez Szpital: Vario; PrimeLine.

Lp.
Asortyment

1.

2.

3.

4.

Nr
katalo
gowy

Plomba etykieta z
indykatorem z tylną
stroną klejącą oraz
indykatorem procesu
sterylizacji parowej, biała
lub czerwona wymiar
80x35mm (do wyboru
przez Zamawiającego),
opak 1000szt
Plomba etykieta biała z
tylną strona klejącą i
indykatorem procesu
sterylizacji parowej do
kontenera typ mini,
wymiar 60x18mm , opak100szt
Filtry papierowe ze
wskaźnikiem procesu
sterylizacji w kształcie
koła, srednica 190mm,
opak-100szt
Sterylny olej w sprayu
300ml do narzędzi do
zastosowania przed
procesem sterylizacji

Ilość

Wartość
netto

VAT
%

Wartość
brutto

Producent/
nazwa

24 op.
po 1000
szt.

15 op.
po 100 szt.

120 op.
po 100 szt.

168 szt.

5.

Olej do systemów
motorowych

30 szt.

6.

Nasadki aplikacyjne do
różnych typów napędów
motorowych
kompatybilne z
posiadanym systemem
motorowym firmy
Aesculap

6 szt.

7.

Środek Eloxal do
czyszczenia i pielęgnacji
powierzchni kontenerów,

30 szt.

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/2/2020

Cena jedn.
netto op. /
szt.
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pojemność 300ml
WARTOŚĆ PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ PAKIETU BRUTTO

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/2/2020
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