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S P E C Y F I K A C J A

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

powyżej 206 000 euro

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

ogłoszonym przez
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

na dostawę materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni.

Podstawa prawna:
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Postępowanie prowadzone jest w trybie i na zasadach określonych w:
- ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej „ustawą”,
- ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

I.   ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Krakowie, os. Na Skarpie 66 31-913 Kraków
REGON: 000630161
NIP: 678-26-80-028
Strona internetowa: www.zeromski-szpital.pl

II.   TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony – nr sprawy ZP  25/2009

III.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  materiałów eksploatacyjnych  do  Centralnej 
Sterylizatorni zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  określonym  w  załączniku  nr  1  do 
specyfikacji. 
Kod CPV: 33.19.80.00-4, 33.12.41.31-0, 33.19.00.00-0 

Grupa 1 - WSKAŹNIKI BIOLOGICZNE DO KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI
Grupa  2  -  WSKAŹNIKI  CHEMICZNE  DO  KONTROLI  PROCESÓW 
STERYLIZACJI
Grupa  3  -  WSKAŹNIKI  KONTROLI  PROCESU  MYCIA  I  DEZYNFEKCJI 
TERMICZNEJ
Grupa  4  -  WSKAŹNIKI  CHEMICZNE  DO  KONTROLI  PROCESÓW 
STERYLIZACJI O USTALONYCH WARTOŚCIACH 
Grupa 5 - TAŚMA WSKAŹNIKOWA DO STERYLIZACJI PAROWEJ
Grupa 6 - ETYKIETY, TESTY ZGRZEWANIA 
Grupa 7 - PAPIER DO STERYLIZACJI
Grupa 8 - RĘKAWY PAPIEROWO – FOLIOWE DO STERYLIZACJI PAROWEJ I 
GAZOWEJ
Grupa 9 - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO STERYLIZATORA GAZOWEGO 
3M™ Steri – Vac™ 5XL
Grupa 10 - MATERIAŁY ZABEZPIECZAJĄCE KONTENERY
Grupa 11 - OSŁONKI ZABEZPIECZAJĄCE NARZĘDZIA
Grupa 12 - PREPARATY DO KONSERWACJI NARZĘDZI
Grupa 13 - PREPARATY DO KONSERWACJI NAPĘDÓW
Grupa 14 - WSKAŹNIKI DO KONTROLI WSADU

2.  Zamawiający dopuszcza  możliwość  składania  ofert  częściowych,  gdzie  część  stanowi  grupa  1, 
grupa 2, grupa 3, grupa 4, grupa 5, grupa 6, grupa 7, grupa 8, grupa 9, grupa 10, grupa 11, grupa 12, 
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grupa  13,  grupa  14.  Oferty  nie  zawierające  pełnego  asortymentu  określonego  w  grupie  zostaną 
odrzucone. 
3. Wymagane warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 
a) termin ważności przedmiotu zamówienia: nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. 
5.  Zamawiający  przewiduje  możliwość  przedłużenia  terminu  realizacji  zamówienia  oraz  zmiany 
umowy  w  tym  zakresie  w  przypadku,  gdy  w  okresie  24  miesięcy  od  dnia  podpisania  umowy 
zamówienie nie zostanie zrealizowane w pełnym zakresie ilościowym ustalonym w załączniku nr 1 do 
specyfikacji.

IV.  WYMAGANY TERMIN WYKONANIA I SPOSÓB REALIZACJI 
ZAMÓWIENIA

1. Dostawy  sukcesywne  w  ciągu  24  miesięcy  od  daty  podpisania  umowy,  według  pisemnych 
zamówień składanych przez pracownika Sekcji Zaopatrzenia.
2. Termin  realizacji  zamówienia  nie  dłuższy  niż  5 dni  roboczych  od  daty  złożenia  zamówienia 
faksem, potwierdzonym pisemnie, w tym dostawy awaryjne: do 3 dni.
3. Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom (art. 36 ust. 4 ustawy).

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB 
DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

1. Opis warunków udziału w postępowaniu.
W  postępowaniu  mogą  wziąć  udział  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki  określone  w  art.  22
ust. 1 ustawy:
a)   posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  ustawy 
nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień;  
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
c)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
d)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ustawy.

2.  Zamawiający  ustala  następujące  szczegółowe  warunki  udziału 
w Postępowaniu :
a) W zakresie warunku wskazanego w punkcie V.1.b wymagane jest posiadanie niezbędnej wiedzy 
i doświadczenia w zakresie dostaw będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Ocena spełnienia 
warunku  nastąpi  na  podstawie  przedstawionych  przez  Wykonawcę  dokumentów  i  oświadczeń, 
o których mowa w punkcie VI.1.1.
b) W zakresie warunku wskazanego w punkcie V.1.c ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie 
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o którym mowa w punkcie VI.1.2.
c) W zakresie warunków wskazanych w punkcie V.1.a i V.1.d ocena spełnienia warunków nastąpi na 
podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 
VI.1.3.
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3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”,  
w  oparciu  o  informacje  zawarte  w dokumentach  i  oświadczeniach  wyszczególnionych  w pkt.  VI 
niniejszej  specyfikacji.  Z  treści  załączonych  dokumentów  musi  wynikać  jednoznacznie,  iż  w/w 
warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

4.  Zamawiający  wezwie  Wykonawców,  którzy  w  określonym  terminie  nie  złożyli  wymaganych 
oświadczeń  i  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt.  VI  specyfikacji,  lub  którzy  nie  złożyli 
pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli 
wadliwe pełnomocnictwa,  do ich złożenia w wyznaczonym terminie,  chyba  że mimo ich złożenia 
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VI.   INFORMACJA  O  OŚWIADCZENIACH  I  DOKUMENTACH  JAKIE  MAJĄ 
DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców musi 
przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1.  Warunki  szczegółowe  określone  w  punkcie  V.2.a  specyfikacji  -  wraz  z  ofertą  każdy
z Wykonawców musi złożyć : 
a) oświadczenie,  że  posiada  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponuje  potencjałem 

technicznym  i osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia lub pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

b)  wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o 
udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy -  w tym okresie; 
odpowiadających  swoim rodzajem i  wartością  dostawie  stanowiącej  przedmiot  zamówienia;  z 
podaniem ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców  (minimum  1  dostawa)  oraz 
dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie (minimum 1 dokument) -  
według załącznika nr 3 do specyfikacji.
Wymagana min. 1 dostawa musi dotyczyć wykonania dostaw o charakterze zbliżonym do 
przedmiotowego zamówienia o wartości nie mniejszej niż roczna wartość brutto oferty. W 
przypadku  złożenia  ofert  częściowych,  wartość  dostawy  musi  odpowiadać  co  najmniej 
rocznej wartości brutto sumy cen ofert częściowych, na jakie Wykonawca złoży ofertę.

1.2.  Warunki  szczegółowe  określone  w  punkcie  V.2.b  specyfikacji  -  wraz  z  ofertą  każdy
z Wykonawców musi złożyć :
a)   oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia.
1.3.  Warunki  szczegółowe  określone  w  punkcie  V.2.c  specyfikacji  -  do  oferty  każdy
z Wykonawców musi załączyć:
a) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 10 ustawy (a w przypadku pkt. 4-

9, odpowiednio dla właściwości danego Wykonawcy). Wykonawca zobowiązany jest 
przytoczyć w całości treść punktów z art. 24 ust. 1, co do których składa oświadczenie.

b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert;
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c) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego 

organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert;

d) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

e) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji 
właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert;

f) zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie 
wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert.

2.  Jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  zobowiązani  są  ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest 
do złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, oraz  dokumentów wymienionych w pkt. VI./1.3 pkt. 
b), c), d), e), f).

Jeżeli  oferta  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  zostanie 
wybrana,  Zamawiający  będzie  mógł  żądać  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia 
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Powyższe  dotyczy  również  Wykonawców  będących  osobami  fizycznymi  (tj.  przedsiębiorców 
podlegających  wpisowi  do  ewidencji  działalności  gospodarczej),  także  tych,  którzy  prowadzą 
wspólnie działalność gospodarczą lub są  wspólnikami spółki cywilnej.

3.  Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.VI/1.3:
3.1. pkt b), d), e), f) - składa dokument lub dokumenty  wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
c)  nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub 
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
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3.2.  pkt  c –  składa  zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  kraju 
pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust. 
1 pkt 4-8 ustawy.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 ppkt 3.1 lit. a i b oraz w pkt. 3.2., powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
5. Dokument, o którym mowa w pkt. 3 ppkt. 3.1 lit. c, powinien być wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
6.  Jeżeli  w kraju pochodzenia osoby lub w kraju,  w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 specyfikacji, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  odpowiednio  kraju 
pochodzenia osoby lub kraju,  w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  Zapis 
pkt.4 i 5 specyfikacji stosuje się odpowiednio.

VII.   INFORMACJA  O OŚWIADCZENIACH  I  DOKUMENTACH  JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU UMOWY.

1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty dopuszczenia do obrotu i używania 
wymagane prawem dotyczące wszystkich części, na które Wykonawca składa ofertę:
a) deklaracje zgodności CE producenta  (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego)
b)  certyfikat  jednostki  notyfikującej  (dotyczy  klasy  wyrobu  medycznego:  I  sterylna,  I  z  funkcją 
pomiarową, IIa, IIb, III) 
c)  wpis  /zgłoszenie  do  Rejestru  Wyrobów  Medycznych  i  podmiotów  odpowiedzialnych  za  ich 
wprowadzenie do obrotu i używania (nie dotyczy klasy wyrobu medycznego I i IIa pod warunkiem, że  
pierwsze  jego  wprowadzenie  nastąpiło  w  innym  niż  Polska  kraju  Unii  Europejskiej,  zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych – w takim przypadku należy złożyć 
stosowne wyjaśnienie). 
d)  w  przypadku  produktów,  które  nie  podlegają  przepisom  ustawy  z  dnia  20  kwietnia  2004  r.
o  wyrobach  medycznych,  Wykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć  do  oferty  inne  niż  wyżej 
wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2. Dla grupy 9 pozycja 1 należy dołączyć:
a) zezwolenie Ministra Zdrowia na obrót preparatami biobójczymi;
b) pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny i/lub Instytutu Leków.
3. Dla wszystkich oferowanych grup należy dołączyć do oferty katalogi producenta zawierające pełną 
informację o parametrach oferowanego wyrobu  w języku polskim. Dodatkowo dla grupy 2, 3, 4, 14 
należy dołączyć ulotkę informacyjną.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi być złożona w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić :
a)  dokładny  adres  Wykonawcy  (adres  do  korespondencji,  kontaktowy  numer  telefonu  oraz 
ewentualnie numer faksu),
b) numer sprawy : ZP 25/2009,
c) napis określający przedmiot zamówienia publicznego,
d) napis : “Nie otwierać przed dniem 16.XI.2009 roku godziną 11:00” /termin otwarcia ofert/.
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2. Pierwsza strona oferty winna zawierać :
a) łączną liczbę stron oferty, 
b)  spis  zawartości  koperty  tj.  spis  treści  zawierający  wykaz  złożonych  dokumentów  z  podaniem 
numeru strony na której dany dokument się znajduje.
3. Oferta ma zawierać :
a) szczegółową ofertę cenową (według wzoru tabeli zamieszczonej w pkt. XIV/2 specyfikacji),
b)  wypełniony formularz ofertowy zgodnie z wymaganiami  określonymi  w Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji, 
c)  dokumenty  i  oświadczenia  potwierdzające  spełnianie  przez  Wykonawców  warunków  udziału
w postępowaniu oraz spełnianie  wymagań  zamawiającego dotyczące  przedmiotu  umowy 
(wymienione w pkt. VI i VII specyfikacji),
d) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, o którym mowa
w rozdziale VIII pkt. 8b specyfikacji,
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający 
ustanowienie  przez  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  pełnomocnika  do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
f) potwierdzenie wniesienia wadium (vide pkt IX specyfikacji),
g) próbki przedmiotu zamówienia w ilościach opisanych poniżej:

Partia próbna do testowania:
L.P GRUPA MATERIAŁ ILOŚĆ

1 1 Wskaźniki biologiczne do kontroli sterylizacji 1 op.

2 2 Wskaźniki chemiczne do kontroli sterylizacji 1 op.

3 3 Wskaźnik skuteczności dezynfekcji  termicznej
Wskaźnik skuteczności mycia                     

1 op.
 1 op. 

4 4 Wskaźniki chemiczne do kontroli sterylizacji o ustalonych 
wartościach

   1 op. 

5 5 Taśma wskaźnikowa do sterylizacji 1 rolka

6 6 Etykiety
Testy kontroli zgrzewu

1 rolka
1 op.

7 7 Papier do sterylizacji 90 mm x 90 mm 1 op.

8 8 Rękaw papierowo – foliowy 150 mm x 200 mb 1 rolka

9 11 Osłonki zabezpieczające ostre narzędzia 1 op.

10 12 ; 13 Preparat do konserwacji narzędzi / napędów 1 szt.

11 14 Wskaźnik do kontroli wsadu , test Bowie – Dick +
 przyrządy testowe (wypożyczenie)

10 szt.
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4.  Treść  złożonej  oferty  musi  odpowiadać  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia. 
Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w 
ofercie  złożenie  załączników  opracowanych  przez  Wykonawcę,  pod  warunkiem,  że  będą  one 
identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, 
którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone.   
5.  Ofertę  należy  sporządzić  w  języku  polskim  na  maszynie  do  pisania,  w  komputerze  lub 
nieścieralnym atramentem.  Dokumenty sporządzone w języku  obcym muszą być  składane wraz z 
poświadczonym przez Wykonawcę tłumaczeniem na język polski.
6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7.  Oferta  i  załączniki  do  oferty  (oświadczenia  i  dokumenty)  muszą  być  podpisane  przez 
upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy. 
8. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność 
z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy: 
a)  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), 
b) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 
przez  osob(ę)y  nie  wymienion(ą)e  w  dokumencie  rejestracyjnym  (ewidencyjnym)  Wykonawcy, 
należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione
w formie:
-  oryginału  podpisanego przez  osoby,  których  uprawnienie  do  reprezentacji  wynika  z  dokumentu 
rejestracyjnego  (ewidencyjnego)  Wykonawcy,  zgodnie  ze  sposobem  reprezentacji  określonym
w tych dokumentach, lub z potwierdzeniem notarialnym (oryginał pieczęci),
- kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji 
wynika  z  dokumentu  rejestracyjnego  (ewidencyjnego)  Wykonawcy,  zgodnie  ze  sposobem 
reprezentacji określonym w tych dokumentach, lub przez notariusza (oryginał pieczęci).
9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w oparciu o art. 24 ustawy,
z zastrzeżeniem pkt. V/4 i pkt. V/5 SIWZ.
10.Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 ustawy, z zastrzeżeniem pkt. V/4 i pkt. V/5 SIWZ.
11. Wykonawca ma prawo najpóźniej w terminie składania ofert zastrzec informacje, które stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
12. Oświadczenia  i  zaświadczenia stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  opatrzone klauzulą “zastrzeżone przez Wykonawcę” 
muszą być zapieczętowane w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści i nie mogą być 
trwale spięte z jawną ofertą.
13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy 
oraz  informacji  o  których  mowa  w  art.  86  ust.  4  ustawy  skutkować  będzie  ujawnieniem tych 
informacji. 
14.  Zamawiający zaleca,  aby każda  zapisana strona oferty (wraz z  załącznikami  do oferty)  była 
ponumerowana kolejnymi numerami.
15. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający 
jej samoistną dekompletację. 
16.  Wszelkie  poprawki  lub  zmiany w tekście  oferty  (w tym  załącznikach  do  oferty)  muszą  być 
parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Podpis winien 
być naniesiony w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczątką osoby 
sporządzającej parafkę.
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IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 795,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset 

dziewięćdziesiąt pięć złotych). Wadium dla poszczególnych grup wynosi:
Grupa 1: 34,00 zł.
Grupa 2: 191,00 zł.
Grupa 3: 153,00 zł.
Grupa 4: 296,00 zł.
Grupa 5: 89,00 zł.
Grupa 6: 125,00 zł.
Grupa 7: 1 245,00 zł.
Grupa 8: 843,00 zł.
Grupa 9: 64,00 zł.
Grupa 10: 176,00 zł.
Grupa 11: 142,00 zł.
Grupa 12: 5,00 zł.
Grupa 13: 9,00 zł.
Grupa 14: 423,00 zł.

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a)    pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego) :
  DEUTSCHE BANK  PBC S.A.  O/KRAKÓW 

NR : 45 1910 1048 3400 2331 1121 0002
b)  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-
kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c)    gwarancjach bankowych,
d)    gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)     poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Jeżeli  wadium  zostanie  wniesione  w  pieniądzu,  przelewem,  Wykonawca  dołącza  do  oferty 
kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy 
wpisać:  „Wadium  –  przetarg  na dostawę  materiałów  eksploatacyjnych  do  Centralnej 
Sterylizatorni -  ZP 25/2009”. 
W  pozostałych  przypadkach  (pkt  3  b,  c,  d)  wymagane  jest  dołączenie  do  oferty  oryginału 
dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. 
Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym 
Wykonawca jest związany ofertą.

5.  Wniesienie  wadium w pieniądzu  będzie  skuteczne,  jeżeli  w podanym terminie  znajdzie  się  na 
rachunku bankowym Zamawiającego.

6.  Z  treści  gwarancji  (poręczenia)  musi  jednoznacznie  wynikać  jaki  jest  sposób  reprezentacji 
Gwaranta.  Gwarancja  musi  być  podpisana  przez  upoważnionego  (upełnomocnionego) 
przedstawiciela  Gwaranta.  Podpis  winien  być  sporządzony  w  sposób  umożliwiający  jego 
identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 
Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 
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Zamawiającego  w  terminie  związania  ofertą,  zobowiązanie  Gwaranta  do  wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy.

7.  Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie i na 
wymagany czasokres, będzie odrzucona.

8.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
a) upłynął termin związania ofertą,
b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego 
c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie 
rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy :
a)   który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b)   który został wykluczony z postępowania,
c)   którego oferta została odrzucona.

11.Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana:
a)  odmówił  podpisania  umowy w sprawie zamówienia  publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c)  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy;
d) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że 
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

12.  W przypadku  wniesienia  wadium w pieniądzu  w ofercie  należy podać  w jaki  sposób należy 
zwrócić wniesione wadium tj. numer konta.

X.     SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

1.  Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  niniejszej  specyfikacji, 
kierując  zapytanie  na  piśmie  lub  faksem,  niezwłocznie  potwierdzonym  pisemnie.  Zamawiający 
niezwłocznie  udzieli  wyjaśnień,  chyba  że  prośba  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  wpłynęła  do 
zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

2.  Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekaże  Wykonawcom,  którym  została 
przekazana specyfikacja, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej.

3. Wszyscy Wykonawcy będą informowani o:
a) złożonych protestach oraz ich rozstrzygnięciach,
b) zmianach terminu przetargu,
c) unieważnieniu przetargu.

4.Do kontaktu z Wykonawcami upoważnieni są:
w kwestiach formalnych:
mgr Iwona Wolnicka – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych, tel. 012 644-01-44 wew. 413

w kwestiach dotyczących przedmiotu zamówienia:
mgr Marta Huza-Śliwa – Kierownik Centralnej Sterylizatorni, tel. 012 644-01-44 wew. 220
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5.  Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający i  Wykonawcy przekazują 
pisemnie lub faksem, potwierdzonym pisemnie. 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA WARUNKAMI OFERTY

1.  Wykonawca  jest  związany ofertą przez okres  60 dni,  licząc od dnia,  w którym upływa termin 
składania ofert.  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.

XII.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.Ofertę  w  formie  pisemnej  należy  złożyć  w  Kancelarii  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana 
Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os.  Na Skarpie 66,  pokój nr  12 lub przesłać 
pocztą - w terminie do dnia  16.XI.2009r.  do godziny 10:30 (obowiązuje data wpływu na dziennik 
podawczy szpitala).
2.Wykonawca może wprowadzić zmiany,  poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert 
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek 
itp. przed upływem terminu składania ofert.
3.Powiadomienie  o wprowadzeniu zmian  musi  być  złożone wg takich samych  zasad jak składana 
oferta vide pkt. VIII/1 specyfikacji, z dopiskiem „ZMIANA”.
4.Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 
który wprowadził  zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian,  zostaną one 
dołączone do oferty.
5.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z 
napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.
6.Koperty oznakowane  w ten  sposób będą  odczytywane  w pierwszej  kolejności.  Po  stwierdzeniu 
poprawności  postępowania  Wykonawcy  w  zakresie  wycofania  oferty,  oferty  wycofane  nie  będą 
odczytane.
7.Oferty  złożone  po  terminie  zostaną  zwrócone  Wykonawcy  bez  otwierania  po  upływie  terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu - art. 84 ust. 2 ustawy.

XIII.   MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 16.XI.2009 r. o 
godz.  11:00  w Budynku Administracji Szpitala w Krakowie na os. Na Skarpie 66, w Świetl icy.
2.  Wykonawcy  mogą  uczestniczyć  w  publicznej  sesji  otwarcia  ofert.  W przypadku  nieobecności 
Wykonawcy  przy otwieraniu  ofert,  Zamawiający prześle  Wykonawcy,  na  jego  pisemny  wniosek, 
informację z sesji otwarcia.

XIV.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY   
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1.  Przy  kalkulacji  ceny  oferty  powinny  zostać  uwzględnione  wszystkie  koszty  poniesione  przez 
Wykonawcę związane z realizacją przedmiotowego zamówienia tj.:
-koszty transportu,
-koszty ubezpieczenia towaru,
-koszty rozładunku towaru, 
-koszty ewentualnych należności celnych,
-podatek VAT,
-inne.

 2.Wartość przedmiotu zamówienia - według poniższej tabeli :
1. 2. 3 4 5 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Lp
.

Nazw
a 

przed-
miotu 
zamó-
wienia 

Nazwa 
handlowa 
przedmiot
u zamó-
wienia

Pełny
numer 
katalo-
gowy/s
ysymb

ol

Kraj 
produ-
centa i 
jego 

nazwa

Ilość Cena 
jednostkowa 

netto w zł

Stawka 
podatku 

VAT

Wartość 
netto w zł

Wartość 
podatku 
VAT 

Wartość 
brutto  w 

zł

Numer i data 
ważn. Świad. 
Dopuszczenia 

/wpisać nr 
strony z 

oznaczeniem 
pakietu na 

który składana 
jest oferta/

Klasa 
wyrob

u 
medy- 
cznego 

*

1. Iloczyn 
kolumny 
6 i  7

Iloczyn 
kolumny
9 i 8

Suma 
kolumn 
9 i 10 

 

RAZEM

* zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia 20.04.2004 r. o Wyrobach Medycznych. 
W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
o Wyrobach Medycznych, Wykonawca wypełnia kolumnę nr 13 wpisując nr dokumentu, który 
zobowiązany jest dołączyć do oferty zgodnie z zapisem pkt. VII specyfikacji.

3.  Wykonawca  zobowiązany jest  podać  cenę  obejmującą: wartość  całkowitą  zamówienia  (netto  i 
brutto) oraz wartość całkowitą podatku VAT, określone do dwóch miejsc po przecinku.
 Wartości muszą być podane w walucie polskiej.
PODANA W OFERCIE CENA MA BYĆ CENĄ OSTATECZNĄ, OBLICZONĄ Z UWZGLĘDNIENIEM 
WSZYSTKICH EWENTUALNYCH  RABATÓW.
4. Zamawiający poprawi w ofercie:
a)  oczywiste omyłki pisarskie,
b)  oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych  dokonanych 
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5.  Oferta  zawierająca błędy w obliczeniu ceny zostanie  przez zamawiającego  odrzucona,  zgodnie
z art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

XV. KRYTERIA OCENY OFERT

A. Grupa 9, 10, 12, 13
1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie  :  
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CENA 100%

2.Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: cena  
Wartość punktowa kryterium ceny będzie wyliczana wg wzoru:
Wartość punktowa ceny =  (Wmin. / Wof. x 100)
gdzie:
Wmin. – minimalna wartość brutto grupy spośród oferowanych (obliczona zgodnie z tabelą - pkt XIV/2 
specyfikacji),
Wofer. – oferowana wartość brutto grupy

Maksymalna liczba punktów jaką po uwzględnieniu rangi może osiągnąć oferta, wynosi  100.

3.Wynik  oceny  końcowej  oferty   to  iloczyn  punktów  uzyskanych  w  kryterium  cena  oraz  rangi 
procentowej tego kryterium wg poniższego wzoru :

Ok.= Wc x R 
gdzie:
Ok. – wynik oceny końcowej
Wc – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
R- ranga procentowa kryterium cena

B. Grupa 1-8, 11, 14

1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie  :  

CENA 70%
JAKOŚĆ 30%

2.Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: cena
Wartość punktowa kryterium ceny będzie wyliczana wg wzoru:
Wartość punktowa ceny =  (Wmin. / Wof. x 100)
gdzie:
Wmin. – minimalna wartość brutto grupy spośród oferowanych (obliczona zgodnie z tabelą - pkt XIV/2 
specyfikacji),
Wofer. – oferowana wartość brutto grupy

Maksymalna liczba punktów jaką po uwzględnieniu rangi może osiągnąć oferta, wynosi  100.

4.Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: jakość  . Kryterium „jakość” będzie oceniane na 
podstawie złożonych próbek (wymóg pkt VIII/3g specyfikacji).
Maksymalna liczba punktów jaką po uwzględnieniu rangi może osiągnąć oferta, wynosi  100.

5.Zamawiający oceni zaoferowany przedmiot zamówienia w oparciu o poniższe podkryteria:
Zasady oceny jakości dostarczonych próbek:

Spełnienie jakości oferowanych produktów oceniane jest maksymalną ilością punktów, brak 
spełnienia jakości oceniane jest jako zero punktów

Grupa 1
WSKAŹNIKI BIOLOGICZNE DO KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI

L.p OCENA JAKOŚCI OFEROWANYCH PRODUKTÓW SKALA PUNKTOWA

13

__________________________________________________________________________________________
Znak ZP 25/2009   

mailto:zpubl@interia.pl


Szpital Specjalistyczny im. Stefan Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
Dział Organizacyjno - Prawny

os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
tel. (012) 644-19-56, fax: (012) 644-47-56; e-mail: zpubl@interia.pl

________________________________________________________________________________________
1 Łatwo wykrywalny wynik dodatni przy wyraźnej zmianie koloru 

pożywki
NIE: 0 – TAK: 50 pkt.

2 Łatwo odklejana i nierwąca się etykieta po sterylizacji, 
umożliwiająca dokładne i czytelne archiwizowanie

NIE: 0 – TAK: 50 pkt.

Grupa 2
WSKAŹNIKI CHEMICZNE DO KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI

L.p OCENA JAKOŚCI OFEROWANYCH PRODUKTÓW SKALA PUNKTOWA
1 Czytelność opakowania NIE: 0 – TAK: 20 pkt.
2 Czytelność pola kontrolnego wskaźnika NIE: 0 – TAK: 20 pkt.
3 Jednoznaczność odczytu i łatwość interpretacji wyniku NIE: 0 – TAK: 30 pkt.
4 Łatwość archiwizowania w dokumentacji NIE: 0 – TAK: 30 pkt.

Grupa 3
WSKAŹNIKI KONTROLI PROCESU MYCIA I DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ

L.p OCENA JAKOŚCI OFEROWANYCH PRODUKTÓW SKALA PUNKTOWA
1 Czytelność opakowania NIE: 0 – TAK: 20 pkt.
2 Czytelność pola kontrolnego wskaźnika NIE: 0 – TAK: 20 pkt.
3 Jednoznaczność odczytu i łatwość interpretacji wyniku NIE: 0 – TAK: 30 pkt.
4 Łatwość archiwizowania w dokumentacji NIE: 0 – TAK: 30 pkt.

Grupa 4
WSKAŹNIKI CHEMICZNE DO KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI O USTALONYCH 

WARTOŚCIACH 
L.p OCENA JAKOŚCI OFEROWANYCH PRODUKTÓW SKALA PUNKTOWA
1 Czytelność opakowania NIE: 0 – TAK: 20 pkt.
2 Czytelność pola kontrolnego wskaźnika NIE: 0 – TAK: 20 pkt.
3 Jednoznaczność odczytu i łatwość interpretacji wyniku NIE: 0 – TAK: 30 pkt.
4 Łatwość archiwizowania w dokumentacji NIE: 0 – TAK: 20 pkt.
5 Łatwość odnalezienia wskaźnika w zestawie narzędzi NIE: 0 – TAK: 10 pkt.

Grupa 5
TAŚMA WSKAŹNIKOWA DO STERYLIZACJI PAROWEJ

L.p OCENA JAKOŚCI OFEROWANYCH PRODUKTÓW SKALA PUNKTOWA
1 Łatwość przylegania oraz zamykania pakowanego materiału, nie 

rozklejanie się w trakcie procesu sterylizacji 
NIE: 0 – TAK: 40 pkt.

2 Odporność na rozerwanie NIE: 0 – TAK: 30 pkt.
3 Wskaźnik umieszczony na taśmie, czytelny i jednoznaczny po 

procesie sterylizacji
NIE: 0 – TAK: 30 pkt.

Grupa 6
ETYKIETY, TESTY ZGRZEWANIA 

L.p OCENA JAKOŚCI OFEROWANYCH PRODUKTÓW SKALA PUNKTOWA
1 Wskaźnik zawarty na etykiecie czytelny po procesie sterylizacji NIE: 0 – TAK: 10 pkt.
2 Nie odklejanie się etykiet w trakcie procesu sterylizacji NIE: 0 – TAK: 20 pkt.
3 Łatwość archiwizowania w dokumentacji NIE: 0 – TAK: 20 pkt.
4 Łatwość interpretacji wyniku testu do kontroli poprawności 

zgrzewania w zgrzewarkach rolkowych
NIE: 0 – TAK: 50 pkt.

Grupa 7
PAPIER DO STERYLIZACJI
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L.p OCENA JAKOŚCI OFEROWANYCH PRODUKTÓW SKALA PUNKTOWA
1 Materiał odporny na wilgotność w procesie sterylizacji parowej 

(para nasycona) w parametrach 1210C w czasie do 30 minut i 
1340C w czasie do 20 minut

NIE: 0 – TAK: 20 pkt.

2 Materiał miękki, poddatny do drapowania NIE: 0 – TAK: 20 pkt.
3 Materiał odporny na rozerwania i uszkodzenia mechaniczne w 

trakcie pakowania
NIE: 0 – TAK: 30 pkt.

4 Materiał odporny na rozerwanie po procesie sterylizacji NIE: 0 – TAK: 20 pkt.
5 Niezmienność zabarwienia materiału po procesie sterylizacji NIE: 0 – TAK: 10 pkt.

Grupa 8
RĘKAWY PAPIEROWO – FOLOWE DO STERYLIZACJI PAROWEJ I GAZOWEJ

L.p OCENA JAKOŚCI OFEROWANYCH PRODUKTÓW SKALA PUNKTOWA
1 Materiał odporny na wilgotność w procesie sterylizacji parowej 

(para nasycona) w parametrach 1210C w czasie do 30 minut i 
1340C w czasie do 20 minut

Nie: 0 – Tak: 20 pkt.

2 Nawinięcie rękawa folią na zewnątrz Nie :0 – Tak: 10 pkt.
3 Materiał elastyczny, łatwy do zgrzewania, szczelny po sterylizacji Nie: 0 – Tak: 20 pkt.
4 Materiał odporny na rozerwania i uszkodzenia mechaniczne w 

trakcie pakowania oraz manipulowania po procesie sterylizacji
Nie: 0 – Tak: 20 pkt.

5 Widoczny sprawdzian chemiczny do pary wodnej i tlenku etylenu Nie: 0 – Tak: 10 pkt.
6 Produkcja w warunkach clean room – na podstawie załączonego 

opisu producenta
Nie: 0 – Tak: 20 pkt. 

Grupa 11
OSŁONKI ZABEZPIECZAJĄCE NARZĘDZIA

L.p OCENA JAKOŚCI OFEROWANYCH PRODUKTÓW SKALA PUNKTOWA
1 Łatwość manipulowania przy zabezpieczaniu narzędzi podczas 

pakowania
NIE: 0 – TAK: 30 pkt.

2 Nie zsuwanie się z zabezpieczonych narzędzi po procesie 
sterylizacji

NIE: 0 – TAK: 20 pkt.

3  Brak śladów zużycia po wielokrotnym myciu – dezynfekcji i 
sterylizacji

NIE: 0 – TAK: 50 pkt.

Grupa 14
WSKAŹNIKI DO KONTROLI WSADU

L.p OCENA JAKOŚCI OFEROWANYCH PRODUKTÓW SKALA PUNKTOWA
1 Czytelność pola kontrolnego wskaźnika NIE: 0 – TAK: 20 pkt.
2 Czytelność opakowania NIE: 0 – TAK: 20 pkt.
3 Jednoznaczność odczytu i łatwość interpretacji wyniku NIE: 0 – TAK: 40 pkt.
4 Łatwość archiwizowania w dokumentacji NIE: 0 – TAK: 20 pkt.

6.Wynik oceny końcowej oferty   to suma iloczynu punktów uzyskanych w kryterium cena i jakość oraz 
rangi procentowej danego kryterium wg poniższego wzoru :

Ok.= Wc x R  + Wj x R
gdzie:
Ok. – wynik oceny końcowej
Wc – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
R- ranga procentowa kryterium cena
Wj – liczba punktów uzyskanych w kryterium jakość
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R- ranga procentowa kryterium jakość

XVI. ZASADY WYBORU OFERTY I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
1.Odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie.
2.Odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w specyfikacji.
3.Została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

XVII.  POSTANOWIENIA KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY

Projekt umowy dostawy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji.

XVIII.  FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający  niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  przekaże  wszystkim 
Wykonawcom, którzy złożyli oferty pisemną informację o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano 
wraz z uzasadnieniem jej wyboru, a także nazwy (firmy),  siedziby i adresy Wykonawców, 
którzy  złożyli  oferty,  wraz  ze  streszczeniem  oceny  i  porównania  złożonych  ofert 
zawierającym  punktację  przyznaną  ofertom w każdym  kryterium oceny ofert  oraz  łączną 
punktację;

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
c)  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne.
2.   Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których 
mowa w pkt  1 na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej.
3.   Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, zostanie zawarta w  terminie 
nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający będzie 
mógł  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  przed  upływem  tego  terminu,  jeżeli
w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.  Miejsce i  termin podpisania umowy zostanie 
określony przez Zamawiającego.

XIX. PRAWO WYKONAWCÓW DO PROTESTÓW, ODWOŁAŃ I SKARG

1.Wykonawcom,  jeżeli  ich  interes  prawny  w  uzyskaniu  zamówienia  doznał  lub  może  doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.
2.  Przed  upływem  terminu  do  składania  ofert  w  przypadku  naruszenia  przez  Zamawiającego 
przepisów  ustawy  środki  ochrony  prawnej  przysługują  również  organizacjom  zrzeszającym 
wykonawców, w rozumieniu art. 179 ust. 3 ustawy, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do 
wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.
3.  Wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  czynności  podjętych  przez  Zamawiającego  w  toku 
postępowania  oraz  w  przypadku  zaniechania  przez  Zamawiającego  czynności,  do  której  jest 
obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest     do Zamawiającego, w formie pisemnej.
4.  Protest  powinien  wskazywać  oprotestowaną  czynność  lub  zaniechanie  Zamawiającego,  a  także 
zawierać  żądanie,  zwięzłe  przytoczenie  zarzutów  oraz  okoliczności  faktycznych  i  prawnych 
uzasadniających wniesienie protestu.
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5.  Protest  wnosi  się  w  terminie  10  dni  od  dnia,  w  którym  powzięto  lub  można  było  powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6.  Protest  dotyczący  treści  ogłoszenia  a  także  dotyczący  postanowień  specyfikacji   wnosi  się
w  terminie  14  dni  od  dnia  publikacji  ogłoszenia  w  dzienniku  urzędowym Unii  Europejskiej lub 
zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej.
7.  W  przypadku  wniesienia  protestu  dotyczącego  treści  ogłoszenia  lub  postanowień  specyfikacji 
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
8. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub 
protest niedopuszczalny z przyczyn wskazanych w pkt. 12.
9.  W razie  wniesienia  protestu  Zamawiający niezwłocznie  przekaże kopię  protestu  Wykonawcom 
uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia 
lub specyfikacji, zamieści ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, 
wzywając  Wykonawców do wzięcia  udziału  w postępowaniu  toczącym się  w wyniku  wniesienia 
protestu.
10. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu staną się Wykonawcy, 
którzy  mają  interes  prawny w tym,  aby  protest  został  rozstrzygnięty  na  korzyść  jednej  ze  stron,
i którzy przystąpią do postępowania:

a) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt 9;
b) w terminie  14 dni  od dnia zamieszczenia ogłoszenia w  dzienniku urzędowym Unii 
Europejskie lub zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej - jeżeli protest dotyczy 
treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji. 

11. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, 
wskazując  swój  interes  prawny  w przystąpieniu  i  określając  swoje  żądanie  w  zakresie  zarzutów 
zawartych  w  proteście.  Zgłoszenie  przystąpienia  wnosi  się  do  Zamawiającego,  przekazując 
jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest.
12. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 9 nie mogą następnie 
korzystać  ze  środków  ochrony  prawnej  na  czynności  Zamawiającego  wykonane  zgodnie
z  ostatecznym  rozstrzygnięciem  protestu  zapadłym  w  postępowaniu  toczącym  się  w  wyniku 
wniesienia protestu.
13. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 9 nie mogą następnie 
wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.
14. Zamawiający rozstrzygnie jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:
a)  treści ogłoszenia,
b) postanowień specyfikacji,
c)  wykluczenia  Wykonawcy z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  odrzucenia  ofert  i  wyboru 
najkorzystniejszej oferty, 
w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.
15. Protest inny niż wymieniony w pkt 14 Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego 
wniesienia.
16. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w pkt 14 i 15, uznaje się za jego 
oddalenie.
17. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia 
odwołania Zamawiający przekaże jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest, oraz Wykonawcom, 
którzy  przystąpili  do  postępowania  toczącego  się  w  wyniku  wniesienia  protestu,  a  jeżeli  protest 
dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji zamieści również na stronie internetowej, na 
której jest udostępniana .
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18.  W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtórzy oprotestowaną czynność lub dokona 
czynności bezprawnie zaniechanej, niezwłocznie (jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania) lub 
po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu (jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie zostało 
uwzględnione).  O  powtórzeniu  lub  dokonaniu  czynności  Zamawiający  poinformuje  niezwłocznie 
wszystkich Wykonawców.
19. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. 
20. Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Urzędu  Zamówień  Publicznych  w terminie  10  dni  od  dnia 
doręczenia  rozstrzygnięcia  protestu  lub  upływu  terminu  rozstrzygnięcia  protestu,  jednocześnie 
przekazując jego kopię Zamawiającemu.
21. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje  skarga do sądu – zgodnie z przepisami 
ustawy.

XX. SPOSÓB UZYSKANIA FORMULARZA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Niniejszą Specyfikację można odebrać  na wniosek Wykonawcy w siedzibie Szpitala, Kraków, os. 
Na Skarpie 66 – Pawilon C, I piętro, pokój  nr 4,  w godz.  8 0 0  -14 0 0  lub  na pisemny 
wniosek drogą pocztową  (Wykonawca powinien podać swój numer NIP).
Cenę niniejszej Specyfikacji ustala się na kwotę 24,40 zł . Wyżej wymienioną kwotę należy wpłacić w 
kasie szpitala w godz. 1100-13 00 lub na rachunek bankowy: 
Deutsche Bank 24 S.A. O/Kraków Nr 45 1910 1048 3400 2331 1121 0002.

XXI. DODATKOWE INFORMACJE
1.  Wszelkie czynności  podejmowane przez Wykonawcę w toku postępowania wymagają  dla swej 
skuteczności  dołączenia  dokumentów  potwierdzających  uprawnienie  osoby  podpisującej  do 
reprezentowania  Wykonawcy.  Powyższe  nie  dotyczy  sytuacji,  gdy  Zamawiający  dysponuje  już 
odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku danego postępowania.
2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. 
3.  Zaleca  się,  aby  Wykonawca  uzyskał  wszelkie  informacje,  które  mogą  być  konieczne  do 
przygotowania oferty.  
4.  W toku badania  i  oceny ofert  Zamawiający może  żądać od Wykonawcy pisemnych  wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty.
5.  Zamawiający  informuje,  iż  nie  przewiduje  możliwości  udzielenia  zamówień  uzupełniających,
o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.
8. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
9.Zamawiający  nie  przewiduje  zwrotu  kosztów  udziału  w  postępowaniu,  z  wyjątkiem  sytuacji 
opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy.

Załączniki:
1. opis przedmiotu zamówienia
2. formularz ofertowy,
3. wykaz wykonanych zamówień ,
4. projekt umowy.
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Kraków,  07.10.2009 r.                                                                       Zatwierdzam:

Załącznik Nr 1 do specyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Grupa 1
WSKAŹNIKI BIOLOGICZNE DO KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI

Lp. Nazwa materiału Jed. 
Miary Ilość Opakowanie

1 2 3 4 5
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1

Wskaźnik biologiczny ampułkowy do steryli-
zacji parowej o czasie inkubacji 48h, wymaga-
ne określenie warunków zabicia w temperatu-
rze 121ºC i 134ºC  (temperatura inkubacji 56ºC 
)

szt. 500 100

2
Wskaźnik biologiczny ampułkowy do steryli-
zacji tlenkiem etylenu o czasie inkubacji 
48h( temperatura inkubacji 37ºC)                      

szt. 300 100

Wymagania szczegółowe:
1. Wymagane oświadczenie producenta a nie dystrybutora o zgodności z normą ISO 11138
2. Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli procesu sterylizacji parą wodną z czasem inkubacji 
48h w temperaturze inkubacji  56ºC, wymagane określenie zabijania drobnoustrojów w temperaturze 
121ºC i 134ºC  
3.  Ampułkowy  wskaźnik  biologiczny  do  kontroli  procesu  sterylizacji  tlenkiem etylenu  z  czasem 
inkubacji 48h w temperaturze inkubacji 37ºC
4. Wymagane oświadczenie producenta o nietoksyczności wskaźników
5. Zgodność z posiadanym przez zamawiającego inkubatorem Attest Incubator 3M - 131

Grupa 2
WSKAŹNIKI CHEMICZNE DO KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI

Lp. Nazwa materiału Jed. 
Miary Ilość Opakowanie

1 2 3 4 5

1

Nietoksyczny wskaźnik wieloparametrowy do 
sterylizacji parowej odpowiadający klasie 4 wg 
normy ISO 11140-1 lub PN EN ISO 15882 szt. 240000 500

2

Nietoksyczny wskaźnik wieloparametrowy do 
sterylizacji tlenkiem etylenu odpowiadający 
klasie 4 wg normy ISO 11140-1 lub PN EN 
ISO 15882 

szt. 5000 500

Wymagania szczegółowe:
1. Wymagane oświadczenie producenta a nie dystrybutora o klasie testu 

według ISO 11140 – 1 i/lub PN EN ISO 15882
2. Brak  zawartości  soli  metali  ciężkich  w  substancji  testów 

chemicznych. Jeśli podane jest oznaczenie nie toksyczny wymagane jest oświadczenie producenta

Grupa 3
WSKAŻNIKI KONTROLI PROCESU MYCIA I DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ

Lp. Nazwa materiału Jed. 
Miary Ilość Opakowanie
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1 2 3 4 5

1

Wskaźnik skuteczności dezynfekcji termicz-
nej w myjniach-dezynfektorach o parame-
trach 93ºC/10 minut szt. 4500 100

2

Wskaźnik skuteczności mycia mechaniczne-
go w postaci arkusza z substancją testową 
zgodny z normą PN EN ISO 15883 szt. 4500 100

3
Uchwyt do wskaźnika skuteczności mycia 
mechanicznego szt. 3

 

Wymagania szczegółowe:
1. Wskaźnik skuteczności mycia w postaci arkusza z substancją testową zgodną z PN EN ISO 15883
2. Wskaźnik kompatybilny z urządzeniem umożliwiającym kontrolę procesu mycia w co najmniej 

dwóch płaszczyznach
3. Substancja testowa nie zawierająca krwi ani jej pochodnych

Grupa 4
WSKAŻNIKI CHEMICZNE DO KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI O 

USTALONYCH WARTOŚCIACH 

Lp. Nazwa materiału Jed. Mia-
ry Ilość Opakowanie

1 2 3 4 5

1

Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu 
sterylizacji parą wodną o wartościach ustalonych 
134˚C / 7minut i 121˚C / 20minut odpowiadają-
cy klasie 6 wg normy ISO 11140-1i/lub PN EN 
ISO 15882  

szt. 48000 200

2

Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu 
sterylizacji parą wodną o wartościach ustalonych 
134˚C / 7minut i 121˚C / 20minut samoprzylep-
ny odpowiadający klasie 6 wg normy ISO 
11140-1 i/lub PN EN ISO 15882   

szt. 20000 200

Wymagania szczegółowe:
1. Wymagane oświadczenie producenta a nie dystrybutora o klasie testu według ISO 11140 – 1 i/lub 
PN EN ISO 15882
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2. Wskaźnik do sterylizacji parą wodną o ustalonych wartościach 121˚C / 20minut i 134˚C / 7minut o 
dokładności wskazywania w zakresie temperatur +00C, -10C w zakresie czasu +0, -6% odpowiadający 
klasie 6

Grupa 5
TAŚMA WSKAŹNIKOWA DO STERYLIZACJI PAROWEJ

Lp. Nazwa materiału Jed. 
Miary Ilość Opakowanie

1 2 3 4 5

1 Taśma wskaźnikowa do sterylizacji parowej, 
wzmocniona, supermocna 18 mm x 50 mb szt 500 1

Wymagania szczegółowe:
1. Wymagane oświadczenie producenta a nie 

dystrybutora o zgodności z normą 11140 – 1 i/lub PN EN ISO 15882

Grupa 6
ETYKIETY, TESTY ZGRZEWANIA 

Lp. Nazwa materiału Jed. 
Miary Ilość Opakowanie

1 2 3 4 5

1

Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźni-
kiem procesu sterylizacji parowej z zapisem 
informacji wzdłuż przesuwu etykiet , kompa-
tybilne z metkownicą trzyrzędową alfanume-
ryczną

szt. 200rolek/ 
150000szt 

1rolka (a’ 750 
szt.)

2 Test do kontroli poprawności zgrzewania w 
zgrzewarkach rolkowych szt. 1500 250

Wymagania szczegółowe:
1. W przypadku etykiet wymagane oświadczenie producenta a nie dystrybutora o zgodności z 

normą 11140 – 1 i/lub PN EN ISO 15882

Grupa 7
PAPIER DO STERYLIZACJI

Lp. Nazwa materiału Jed. Mia-
ry Ilość Opakowanie

1 2 3 4 5
1 Papier  krepowany biały 400 mm x 400 mm szt. 6000 500
2 Papier  krepowany biały 500 mm x 500 mm szt. 6000 500
3 Papier  krepowany biały 600 mm x 600 mm szt. 12000 500
4 Papier  krepowany biały 750 mm x 750 mm szt. 24000 250
5 Papier  krepowany biały 900 mm x 900 mm szt. 24000 250

6 Papier  krepowany biały 1000 mm x 1000 mm szt. 12000 250
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7 Papier  krepowany biały 1200 mm x 1200 mm szt. 2400 100

8 Papier  mikrokrepowany niebieski / zielony 
400 mm x 400  mm szt. 6000 500

9 Papier  mikrokrepowany niebieski / zielony 
500 mm x 500  mm szt. 6000 500

10 Papier  mikrokrepowany niebieski / zielony 
600 mm x 600 mm szt. 12000 500

11 Papier mikrokrepowany niebieski / zielony 
750 mm x 750 mm szt. 24000 250

12 Papier mikrokrepowany niebieski / zielony 
900 mm x 900 mm szt. 24000 250

13 Papier mikrokrepowany niebieski / zielony 
1000 mm x 1000 mm szt. 12000 250

14 Papier mikrokrepowany niebieski / zielony 
1200 mm x 1200 mm szt. 2400 100

Wymagania szczegółowe:
1. Papier krepowany do sterylizacji biały, włókno celulozowe o gramaturze 60g/m² według normy PN 
EN 868 – 2,  zawartość  chlorków i  siarczanów nie więcej  niż  0,02%. Wymagana  charakterystyka 
wytrzymałościowa wydana przez producenta, a nie dystrybutora, w celu potwierdzenia parametrów 
wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868 – 2. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na 
sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2.0 kN/m, w kierunku poprzecznym niemniej niż 1.6 kN/
m; wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 0.9 kN/m, w 
kierunku poprzecznym niemniej niż 0.6 kN/m
2.  Papier  mikro-krepowany  do  sterylizacji  niebieski/zielony,  celuloza  syntetycznie  wiązana 
powierzchniowo  i  mikro-krepowana,  włókno  celulozy  uszczelnione  lateksem.  Gramatura  60g/m² 
według normy  PN EN 868 – 2, zawartość chlorków i siarczanów nie więcej niż 0,02%. Wymagana 
charakterystyka  wytrzymałościowa  wydana  przez  producenta,  a  nie  dystrybutora,  w  celu 
potwierdzenia parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868 – 2. Wytrzymałość 
na  rozciąganie  liniowe  na  sucho  w  kierunku  walcowania  niemniej  niż  2.5  kN/m,  w  kierunku 
poprzecznym niemniej  niż  1.7  kN/m;  wytrzymałość  na rozciąganie  liniowe na mokro  w kierunku 
walcowania niemniej niż 1.2 kN/m, w kierunku poprzecznym niemniej niż 0.8 kN/m; wytrzymałość 
na przepuklenie niemniej niż 180 kPa na sucho i 105 kPa na mokro

Grupa 8
RĘKAWY PAPIEROWO – FOLOWE DO STERYLIZACJI PAROWEJ I GAZOWEJ

Lp. Nazwa materiału Jed. Miary Ilość 

1 2 3 4

1 Rękaw papierowo-foliowy gładki z  dwoma 
wskaźnikami S, EO, 50 mm x 200 mb szt. 18

2
Rękaw papierowo-foliowy gładki z dwoma wskaź-
nikami S, EO, 75mm x 200mb szt. 84

3 Rękaw papierowo-foliowy gładki z dwoma wskaź-
nikami S, EO, 100mm x 200mb szt. 120
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4 Rękaw papierowo-foliowy gładki z dwoma wskaź-
nikami S, EO,120 mm x 200 mb szt. 100

5 Rękaw papierowo-foliowy gładki z  dwoma 
wskaźnikami S, EO, 150 mm x 200 mb szt. 72

6 Rękaw papierowo-foliowy gładki z dwoma wskaź-
nikami  S, EO  200 mmx200 mb szt. 24

7
Rękaw papierowo-foliowy gładki z dwoma wskaź-
nikami S, EO,  250 mm x 200 mb szt. 18

8
Rękaw papierowo-foliowy gładki z dwoma wskaź-
nikami S, EO, 300 mm x 200 mb szt. 12

9
Rękaw papierowo-foliowy gładki z dwoma wskaź-
nikami S, EO, 350 mm x 200 mb szt. 12

10
Rękaw papierowo-foliowy gładki z dwoma wskaź-
nikami S, EO, 400 mm x 200 mb szt. 10

11
Rękaw papierowo-foliowy z zakładką z dwoma 
wskaźnikami S, EO, 75 mm x 25 mm x 100 mb szt. 10

12 Rękaw papierowo-foliowy z zakładką z dwoma 
wskaźnikami S, EO, 100 mm x 50 mm x 100 mb szt. 24

13
Rękaw papierowo-foliowy z zakładką z dwoma 
wskaźnikami S, EO, 150 mm x 50 mm x 100 mb szt. 68

14
Rękaw papierowo-foliowy z zakładką z dwoma 
wskaźnikami S, EO, 200 mm x 55 mm x 100 mb szt. 28

15
Rękaw papierowo-foliowy z zakładką z dwoma 
wskaźnikami S, EO, 250 mm x 65 mm x 100 mb szt. 24

16 Rękaw papierowo-foliowy z zakładką z dwoma 
wskaźnikami S, EO, 300 mm x 80 mm x 100 mb szt. 24

17
Rękaw papierowo-foliowy z zakładką z dwoma 
wskaźnikami S, EO, 350 mm x 80 mm x 100 mb szt. 12

18 Rękaw papierowo-foliowy z zakładką z dwoma 
wskaźnikami S, EO, 400 mm x 80 mm x 100 mb szt. 12

Wymagania szczegółowe:
1. Rękawy papierowo – foliowe o konstrukcji folii i wykonania zgodnej z normami EN ISO 11607 – 
1,2 oraz PN EN 868 – 3, PN EN 868 – 5, 
2. Papier o gramaturze 70 g (PN EN 868 – 3) zawartość chlorków nie więcej niż 0.05%; zawartość 
siarczanów  nie  więcej  niż  0.25%;  wytrzymałość  na  przedarcie  nie  mniej  niż  700  mN  w  obu 
kierunkach,  wytrzymałość  na  przepuklenie  niemniej  niż  400  kPa  na  sucho  i  150  kPa  na  mokro; 
wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej  niż 7.3 kN/m,  w 
kierunku  poprzecznym  niemniej  niż  4kN/m;  wytrzymałość  na  rozciąganie  liniowe  na  mokro  w 
kierunku  walcowania  niemniej  niż  2.4  kN/m,  w  kierunku  poprzecznym  niemniej  niż  1.3  kN/m; 
niezwilżalność wodą powyżej 40s
3. Folia zgrzewalna w temperaturze 150 – 1900C 
4. Dopuszczalna tolerancja wymiarowa w szerokości 10mm 
5. Test umieszczony na papierze pod folią, wykluczone umieszczenie testu między warstwami folii
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6.  Folia  co  najmniej  5  –  warstwowa  nie  licząc  warstwy  kleju,  o  grubości  nie  większej  niż  52 
mikrometrów, przeźroczysta,  bez rozwarstwień, bez substancji  toksycznych i  porów. Powierzchnia 
wskaźnika  procesu  sterylizacji  ≥  100mm²  (  PN EN 868 –  5);  wytrzymałość  na  rozdarcie  w obu 
kierunkach nie mniejsza niż 300 mN, elastyczna – wydłużenie niemniej niż 70%, test na papierze pod 
folią,  wszystkie  napisy  i  testy  poza  przestrzenią  pakowania,  zgrzew  fabryczny  wielokrotny, 
jednoznacznie zaznaczony kierunek otwierania. 
7.  Wymagana  charakterystyka  wydana  przez producenta,  nie  dystrybutora  w celu potwierdzenia  i 
oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normami PN EN 868 – 3, PN EN 868 – 5

Grupa 9
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO STERYLIZATORA GAZOWEGO 3M™ Steri – 

Vac™ 5XL

Lp. Nazwa materiału Jed. Miary Ilość 

1 2 3 4

1 Naboje z tlenkiem etylenu przeznaczone do sterylizatora 
5 XL-4-100 3M Steri Gas szt. 300

2 Papier do drukarki sterylizatora 5 XL 3M Steri Vac o sze-
rokości 60mm szt. 8

Wymagania szczegółowe:
1. Zamawiający wymaga nabojów oryginalnych  przeznaczonych do eksploatacji w sterylizatorze 
3M™ Steri – Vac™ 5XL dopuszczonych przez producenta sterylizatora
2. Pojemność: 100g
3. Skład: 100% EO
4. Wymagana charakterystyka produktu

Grupa 10
MATERIAŁY ZABEZPIECZAJĄCE KONTENERY

Lp. Nazwa materiału Jed. 
Miary Ilość Opakowanie

1 2 3 4 5

1
Plomba papierowa biała do kontenerów o 
wymiarach 80x35 mm szt. 24000 1000

2
Długotrwały filtr do kontenerów ǿ 190 
(1000 cykli mycia-dezynfekcji , sterylizacji) szt. 120 10

Wymagania szczegółowe:
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1. Zamawiający wymaga plomb i filtrów do kontenerów oryginalnych, kompatybilnych z 

kontenerami produkcji firmy Aesculap 

Grupa 11
OSŁONKI ZABEZPIECZAJĄCE NARZĘDZIA

Lp. Nazwa materiału Jed. 
Miary Ilość Opakowanie

1 2 3 4 5

1

Osłonki zabezpieczające ostre i delikatne na-
rzędzia przed uszkodzeniami mechanicznymi 
oraz przebiciem opakowań sterylizacyjnych 
rozmiar 1,9x19mm

szt. 2400 100

2

Osłonki zabezpieczające ostre i delikatne na-
rzędzia przed uszkodzeniami mechanicznymi 
oraz przebiciem opakowań sterylizacyjnych 
rozmiar 3,2x25mm

szt. 2400 100

3

Osłonki zabezpieczające ostre i delikatne na-
rzędzia przed uszkodzeniami mechanicznymi 
oraz przebiciem opakowań sterylizacyjnych 
rozmiar 4,7x25mm

szt. 2400 100

4

Osłonki zabezpieczające ostre i delikatne na-
rzędzia przed uszkodzeniami mechanicznymi 
oraz przebiciem opakowań sterylizacyjnych 
rozmiar 1,6x1,6x25mm

szt. 2400 100

Wymagania szczegółowe:
1. Osłonki  silikonowe,  wielokrotnego  użytku, 

dostosowane do mycia i dezynfekcji w myjniach – dezynfektorach, dostosowane do sterylizacji w 
temperaturze 1210C, 1340C i w tlenku etylenu.

Grupa 12
PREPARATY DO KONSERWACJI NARZĘDZI

Lp. Nazwa materiału Jed. Mia-
ry Ilość Opakowanie

1 2 3 4 5

1

Preparat przeznaczony do manualnej konserwacji 
narzędzi chirurgicznych po ręcznym lub maszyno-
wym myciu i dezynfekcji, stosowany przed i po 
procesie sterylizacji. Preparat na bazie oleju parafi-
nowego.

szt. 24 250 ml

Wymagania szczegółowe:
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1. Brak zawartości węglowodorów fluorowanych i freonu
2. Środek sterylny
3. Pojemność 250 ml, aerozol

Grupa 13
PREPARATY DO KONSERWACJI NAPĘDÓW

Lp. Nazwa materiału Jed. 
Miary Ilość Opakowanie

1 2 3 4 5

1

Preparat przeznaczony do konserwacji syste-
mów napędowych poddawanych sterylizacji 
parowej. Preparat na bazie oleju. szt. 24 300 ml

Wymagania szczegółowe:
1. Brak zawartości silikonu w preparacie
2. Pojemność 300ml, aerozol 

Grupa 14
WSKAŹNIKI DO KONTROLI WSADU

Lp. Nazwa materiału Jed. 
Miary Ilość Opakowanie

1 2 3 4 5

1

Test zintegrowany do kontroli wsadu w procesie steryliza-
cji parą wodną w parametrach134˚C / 7 minut i 121˚C / 20 
minut  w postaci samoprzylepnych testów paskowych 
kompatybilne z przyrządem testowym składającym się z 
rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z two-
rzywa sztucznego

szt. 10000 500 testów 

2

Przyrząd testowy składający się z rurki i kapsuły ze stali 
kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego do te-
stów zintegrowanych do kontroli wsadu w procesie stery-
lizacji parą wodną w parametrach134˚C / 7 minut i 
121˚C / 20 minut  w postaci samoprzylepnych testów pa-
skowych

szt. 2

3

Symulacyjny test  kontrolny typu Bowie-Dicka 134˚C / 
3,5 minuty kontrolujący penetrację i jakość pary w postaci 
samoprzylepnych testów paskowych kompatybilne z przy-
rządem testowym składającym się z rurki i kapsuły ze stali 
kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego 

szt. 1500 500 testów
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4

Przyrząd testowy składający się z rurki i kapsuły ze stali 
kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego do 
symulacyjnych testów  kontrolnych typu Bowie-Dicka 
134˚C / 3,5 minuty kontrolujący usuwanie powietrza i pe-
netrację pary wodnej w postaci samoprzylepnych testów 
paskowych

szt. 2

Wymagania szczegółowe:
1. Wymagane oświadczenie producenta a nie dystrybutora o klasie testu według ISO 11140 – 1i/lub 
PN EN ISO 15882
2. Test zintegrowany do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną w parametrach134˚C / 7 
minut i 121˚C / 20 minut  w postaci samoprzylepnych testów paskowych kompatybilne z przyrządem 
testowym zgodne z normą PN EN 867 - 5
3. Symulacyjny test  kontrolny typu Bowie-Dicka 134˚C / 3,5 minuty kontrolujący usuwanie 
powietrza i penetrację pary wodnej zgodny z  PNEN 867-4, w postaci samoprzylepnych testów 
paskowych kompatybilne z przyrządem testowym

                    Załącznik Nr 2 do specyfikacji
Nr sprawy ZP  25/2009

        Data ................................

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................................
Adres Wykonawcy 
ul. ........................................................... kod ........ - ...............miejscowość ........................................
województwo.........................................  powiat....................................................................................
Nr telefonu .........................................................Nr  faksu .............................................................
NUMER NIP ......................................................NUMER REGON ..........................................
Nr rachunku bankowego ..................................................................................
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1.  Oferujemy  dostawę  materiałów  eksploatacyjnych  do  Centralnej  Sterylizatorni  zgodnie  z 
wymaganiami określonymi w SIWZ:

GRUPA 1
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi :  ......................................... zł
    (słownie: ........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%        
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi :  ........................................ zł

            (słownie: .........................................................................................................................)

GRUPA 2
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi :  ......................................... zł
    (słownie: ........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%        
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi :  ........................................ zł

            (słownie: .........................................................................................................................)

GRUPA 3
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi :  ......................................... zł
    (słownie: ........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%        
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi :  ........................................ zł

            (słownie: .........................................................................................................................)

GRUPA 4
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi :  ......................................... zł
    (słownie: ........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%        
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi :  ........................................ zł

            (słownie: .........................................................................................................................)

GRUPA 5
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi :  ......................................... zł
    (słownie: ........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%        
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi :  ........................................ zł

            (słownie: .........................................................................................................................)

GRUPA 6
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi :  ......................................... zł
    (słownie: ........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%        
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi :  ........................................ zł

            (słownie: .........................................................................................................................)

GRUPA 7
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi :  ......................................... zł
    (słownie: ........................................................................................................................)

29

__________________________________________________________________________________________
Znak ZP 25/2009   

mailto:zpubl@interia.pl


Szpital Specjalistyczny im. Stefan Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
Dział Organizacyjno - Prawny

os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
tel. (012) 644-19-56, fax: (012) 644-47-56; e-mail: zpubl@interia.pl

________________________________________________________________________________________
b) podatek VAT : ..........................%        
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi :  ........................................ zł

            (słownie: .........................................................................................................................)

GRUPA 8
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi :  ......................................... zł
    (słownie: ........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%        
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi :  ........................................ zł

            (słownie: .........................................................................................................................)

GRUPA 9
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi :  ......................................... zł
    (słownie: ........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%        
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi :  ........................................ zł

            (słownie: .........................................................................................................................)

GRUPA 10
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi :  ......................................... zł
    (słownie: ........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%        
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi :  ........................................ zł

            (słownie: .........................................................................................................................)

GRUPA 11
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi :  ......................................... zł
    (słownie: ........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%        
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi :  ........................................ zł

            (słownie: .........................................................................................................................)

GRUPA 12
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi :  ......................................... zł
    (słownie: ........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%        
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi :  ........................................ zł

            (słownie: .........................................................................................................................)

GRUPA 13
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi :  ......................................... zł
    (słownie: ........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%        
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi :  ........................................ zł

            (słownie: .........................................................................................................................)

GRUPA 14
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a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi :  ......................................... zł
    (słownie: ........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%        
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi :  ........................................ zł

            (słownie: .........................................................................................................................)

2. Dostawy przedmiotu zamówienia wykonamy w terminie 24 m-cy od daty zawarcia umowy.
3. Oświadczamy,  że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym ze 
wzorem umowy) i nie wnosimy żadnych do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji.
6. Oświadczamy, że termin płatności wynosi : ......... (podać w dniach, nie mniej niż 30 dni od dnia 
otrzymania faktury).
7. Oświadczamy, że okres niezmienności ceny wynosi 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
8. Oświadczamy, że termin ważności przedmiotu zamówienia wynosi nie krócej niż 12 miesięcy od 
daty dostawy.
9. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu  
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10.  Oświadczamy,  że  powierzymy  podwykonawcom wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w części
(w zakresie.......) / że przedmiot zamówienia wykonamy w całości bez udziału podwykonawców.*
11.  Oświadczamy,  że  zgodnie  z  pkt.  IX  specyfikacji  dokonaliśmy  wpłaty  wadium
w formie ............................................................ w wysokości.......................... PLN
(słownie: ...................................................................................................................................................)
Wadium  w  formie  pieniężnej  powinno  zostać  zwrócone  na  rachunek 
bankowy: ....................................................................................................................................................
12. Próbki złożone do oceny jakościowej podlegają / nie podlegają zwrotowi.* 

* niepotrzebne skreślić

                                  .....................................................
                                     /podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonwcy/             

                   
                     Załącznik Nr 3 do specyfikacji

                
WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM 

DOSTAWIE STANOWIĄCEJ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI 
co najmniej rocznej wartości brutto oferty.

– min. 1 dostawa
(w przypadku złożenia ofert częściowych, wartość dostawy musi odpowiadać co najmniej 
rocznej wartości brutto sumy cen ofert częściowych, na jakie Wykonawca złoży ofertę)

Nazwa i adres Wykonawcy : .....................................................................................................................

L.p. Rodzaj i zakres
zamówienia

Całkowita
wartość

Termin realizacji
od ... - do ...

Nazwa Zamawiającego
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.......................................................
/podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy/

                     Załącznik nr 4 do specyfikacji
U M O W A  D O S T A W Y

( P R O J E K T )

zawarta w dniu ......................... 2009 r. w Krakowie, pomiędzy 
Szpitalem  Specjalistycznym  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnym  Publicznym  Zakładem 
Opieki  Zdrowotnej  w  Krakowie,  os.  Na  Skarpie  66,  31-913  Kraków,  wpisanym  do  Rejestru 
Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego  Rejestru  Sądowego,  pod  numerem  KRS  0000035552,  NIP:678-26-80-028, 
REGON:000630161, zwanym dalej „Odbiorcą” 
w imieniu i na rzecz którego działa:
...........................................................................................
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a
...............................................................................
wpisaną  do  Rejestru  ..................................................................  prowadzonego 
przez  ................................  pod  numerem  .......................................,  NIP:............................, 
REGON:................................................... zwaną w dalszej treści umowy „Dostawcą”, w imieniu i na 
rzecz której działa/ją:
...................................................................
...................................................................

§ 1

Zawarcie umowy następuje w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na  dostawę  materia-
łów  eksploatacyjnych  do  Centralnej  Sterylizatorni  (ZP 25/2009) po przeprowadzeniu 
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z dyspozycją art. 39 i nast. ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 
ze zm.)

§ 2

1.  Przedmiotem  umowy  jest  dostawa  ……………………….,  zwanych  w  dalszej  części  umowy 
materiałami,  zgodnie z ofertą przetargową z dnia ............................... r.

2.  Wartość  przedmiotu  umowy  w  dniu  jej  zawarcia  wynosi  bez  uwzględniania  podatku 
VAT .......................... (słownie:......................................................................................................).

§ 3

1. Dostawca  zobowiązuje  się  do  dostarczania  Odbiorcy  materiałów  w  ilościach  i  asortymencie 
wyszczególnionych w  załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

2. Odbiorca zastrzega sobie prawo zamówienia materiałów, w ilości mniejszej niż określona w ust. 1, 
w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.

3. Nie zamówienie w okresie obowiązywania niniejszej umowy materiałów w ilości określonej w ust. 
1 nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Dostawcę roszczeń o zamówienie pozostałej części 
materiałów ani też żadnych innych roszczeń.

§ 4

1. Ustalone przez strony ceny materiałów zostały wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy.

2.  Do  podanych  w  załączniku  nr  1  cen  netto  Dostawca  będzie  doliczał  podatek  VAT  zgodnie
z obowiązującymi przepisami. W dniu zawarcia umowy dostawa materiałów, o których mowa w § 
3 ust. 1, opodatkowana jest według…..... stawki podatku  VAT.

3.  Wartość  przedmiotu  umowy  z  uwzględnieniem  podatku  VAT  wynosi  ............................ 
(słownie:...................................................................).

a) W pierwszym roku obowiązywania umowy ceny nie ulegają zmianie.  Odbiorca dopuszcza 
możliwość zmiany cen jednostkowych netto, po upływie pierwszego roku wykonywania umowy,
w górę lub w dół (po uwzględnieniu okresu niezmienności ceny zadeklarowanym w formularzu 
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ofertowym  tj.  od  dnia….....),  w  oparciu  o  średnioroczny  wskaźnik  cen  towarów  i  usług 
konsumpcyjnych  ogłaszany  przez  Prezesa  GUS  za  rok  poprzedzający,  w  którym  następuje 
waloryzacja.

b) Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa. 

§ 5

1. Dostawy  zamawianych  materiałów  będą  realizowane  sukcesywnie  w  ciągu  24  miesięcy  na 
podstawie  zamówień  składanych  w  zależności  od  bieżącego  zapotrzebowania  Odbiorcy. 
Zamówienia  będą składane pisemnie  za pośrednictwem faksu.  Osobą uprawnioną do składania 
zamówień w imieniu Szpitala jest pracownik Sekcji Zaopatrzenia.

2. Dostawy zamówionych partii  materiałów odbywać się będą w terminie nie dłuższym niż 5 dni 
roboczych od daty złożenia zamówienia.

3.  Dostawy awaryjne partii materialów odbywać się będą w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty 
złożenia zamówienia.

§ 6

1. Dostawa  zamówionych  materiałów  odbywać  się  będzie  transportem  organizowanym  przez 
Dostawcę oraz na jego koszt.

2. Do obowiązków Dostawcy należy zapewnienie rozładunku dostarczonych materiałów w miejscu 
wskazanym przez Odbiorcę i przekazanie wyrobów odpowiedzialnemu pracownikowi Odbiorcy.

§ 7

1. Płatność należności z tytułu dostawy materiałów będzie dokonywana po podpisaniu przez strony 
dokumentów potwierdzających realizację dostawy na podstawie faktury VAT w terminie .......... 
(min. 30 dni) od daty dostarczenia tych dokumentów Odbiorcy.

2. Płatność należności będzie dokonywana przelewem, na rachunek bankowy Dostawcy,  wskazany 
przez niego  na fakturze VAT.

§ 8

1. Reklamacje ilościowe zgłaszane będą przy odbiorze dostarczonych materiałów. 
2. W razie stwierdzenia wad ukrytych w dostarczanych wyrobach lub stwierdzenia, że dostarczone 

materiały nie są  zgodne z ofertą wskazaną w § 2 ust. 1 umowy, a także w razie ich uszkodzenia w 
czasie  transportu -  Odbiorca  wyśle  Dostawcy niezwłocznie  zawiadomienie,  wraz z  protokołem 
stwierdzającym wady. Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i wymienić reklamowane 
wyroby na wolne od wad w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wraz z protokołem.

§ 9

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie 
kar umownych.

2. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:
1) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy,  o której mowa w § 2 ust. 2, w przypadku 

odstąpienia  od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w 
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przypadku częściowej realizacji umowy kara zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia 
wykonania umowy do dnia odstąpienia przez Dostawcę,

2) w wysokości 0,5 % wartości zamawianej partii materiałów ( bez uwzględnienia podatku VAT) 
za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu, w terminie ustalonym w § 5 ust.2 i 3,

3) w wysokości 0,5 % wartości reklamowanej partii  materiałów ( bez uwzględnienia podatku 
VAT)  za  każdy  dzień  zwłoki  w  dostawie  materiałów  wolnych  od  wad  w  terminie 
określonym w § 8 ust. 2 umowy.

3. Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 10

1. Umowa niniejsza została zawarta na czas oznaczony od dnia ......  2009 roku do dnia ........ 2011 
roku. 

2.  Odbiorca przewiduje możliwość  przedłużenia terminu obowiązywania  niniejszej  umowy o czas 
niezbędny na zrealizowanie  umowy w całym jej  zakresie  przedmiotowym,  o którym mowa  w 
załączniku nr 1 do umowy, i zmiany umowy w tym zakresie. 

§ 11

Odbiorcy przysługuje  prawo rozwiązania  umowy w trybie  natychmiastowym  oraz naliczenia  kary 
umownej w wysokości obliczonej jak w § 9 ust. 2 pkt. 1 w przypadku:
a)  trzykrotnego  stwierdzenia  przez  Odbiorcę,  że  dostarczone  materiały  nie  są  zgodnie  z  ofertą 
wskazaną w § 2 ust. 1 umowy,
b) trzykrotnego nie zrealizowania przez Dostawcę zamówienia w terminie 5 dni roboczych od daty 
jego złożenia albo zwłoki w dostarczeniu w ramach reklamacji materiałów wolnych od wad.

§ 12

W razie wystąpienia  istotnej  zmiany okoliczności  powodującej,  że wykonanie  umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Odbiorca może 
odstąpić od umowy. W takim przypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy. 

§ 13

1. Prawa i  obowiązki wynikające z treści niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby 
trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Odbiorcy na dokonanie takiej czynności, co nie dotyczy 
obowiązku Dostawcy przewidzianego w § 6. Podkreśla się, że powyższe dotyczy także przelewu 
wierzytelności  Dostawcy przysługujących  mu  względem Odbiorcy,  w szczególności  w formie 
cesji, faktoringu lub innej czynności o takim skutku.

2. Dostawca zobowiązuje się umieszczać na wystawianych przez siebie fakturach VAT informacje o 
wynikającym z postanowień ust.1 zakazie  przelewu wierzytelności,  której  dotyczy faktura,  bez 
zgody Odbiorcy. 

§ 14

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Odbiorcy.
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§ 15

Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  niniejszej  umowy  wymagają  dla  swej  ważności  formy pisemnej
w postaci aneksu do umowy.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Odbiorcy,
a jeden dla Dostawcy.

§ 18

Załącznikiem do niniejszej umowy jest wykaz asortymentu, ilości i cen wyrobów – załącznik nr 1. 

D O S T A W C A : O D B I O R C A :
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