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ZAMAWIAJĄCY: 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego                       

w Białymstoku 

15-874 Białystok, ul. Poleska 89 

tel. 85-66-37-301, fax: 85-66-37-302 

Godziny pracy: 7.30- 15.05 od poniedziałku do piątku 

przetargi@wspr.bialystok.pl 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

 

 

 

TRYB POSTĘPOWANIA:  postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości 

zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o jakich 

stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pózn. zm.),  

 

TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI 

 

 

 

RODZAJ ZAMÓWIENIA:                  DOSTAWA 

 

 

 

 

NUMER SPRAWY:                              EOP.332.10.22 

 

 

 

 

ZATWIERDZIŁ:                          ............................................. 

(data i podpis) 

 

 

 

 

Białystok, lipiec 2022 roku  

DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DO SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU 
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO                                              

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia 

Ratunkowego w Białymstoku 

15-874 Białystok, ul. Poleska 89  

Tel.: 85-66-37-301, fax: 85-66-37-302 

NIP: 542-25-03-045  

2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/; 

http://pogotowie.bialystok.pl/   

3. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/; http://pogotowie.bialystok.pl/   

4. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się przy użyciu miniPortalu, który 

dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: przetargi@wspr.bialystok.pl. Oferty 

lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać zgodnie z Rozdziałem 

XIII SWZ.  

    

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

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 danych zwanym dalej "RODO") informujemy, że: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. 

Poleska 89, 15-874 Białystok; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się 

kontaktować pod adresem e-mail: iod@wspr.bialystok.pl tel. 85 663 73 01; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą osoby lub podmioty upoważnione na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa. Odbiorcami danych będą również podmioty, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 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; 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

7. Jednocześnie informujemy, że posiada Pani/Pan: 

a)  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w 

przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:iod@wspr.bialystok.pl
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b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie 

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

c)  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego); 

d)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;   

8.   Jednakże, nie przysługuje Pani/Panu: 

a)  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c)  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; 

9.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób 

na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych 

osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) 

zwanej dalej Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ". 

2. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w obwieszczeniu Prezesa 

Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ustawy. 

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż 

określony w niniejszej SWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).  

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

7. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp. 
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9. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których 

mowa w art. 96 ust 2 pkt 2 Pzp.    

10. Z uwagi na fakt, iż do niniejszego postępowania stosuje się przepisy dotyczące nabywania 

dostaw, Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku 

pracy (art. 95 ust. 1 Pzp). 

11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 

Pzp. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR 

w Białymstoku, szczegółowo wyspecyfikowanych w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis 

Przedmiotu Zamówienia-Formularz cenowy. 

2. Podane w formularzu cenowym ilości są wartościami szacunkowymi/prognozowanymi, które w 

trakcie obowiązywania umowy mogą ulec zmniejszeniu w zależności od aktualnych potrzeb 

Zamawiającego. Zamawiający gwarantuje, że zakupi nie mniej niż 40% towaru, określonego w 

Załączniku nr 1 (dotyczy każdej części).  

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert                

w następujących częściach: 

Część 1. Łyżka jednorazowa typu „Miller” 

Część 2. Łyżka jednorazowa typu „McIntosh” 

Część 3. Żel do EKG  

Część 4. Zestaw porodowy jednorazowy 

Część 5. Jednorazowy zestaw do drenażu opłucnej  

Część 6. Zestaw do konikotomii ratowniczej dla osób powyżej 10 roku życia  

Część 7. Przedłużacz do pomp infuzyjnych  

Część 8. Prowadnice do rurek - dla dorosłych  

Część 9. Prowadnice do rurek - dla dzieci  

Część 10. Stabilizator rurki intubacyjnej  

Część 11. Rurki nosowo-gardłowe  

Część 12. Strzykawka typu "Janeta"  

Część 13. Opatrunek włókninowy do mocowania kaniul  

Część 14. Worek (Kaczka) na mocz  

Część 15. Worek na wymiociny  

Część 16. 

Pojemniki na odpady medyczne 

a) Pojemnik na odpady med. Płaski „0,7 L” 

b) Pojemnik na odpady med. „1L” 

c) Pojemnik na odpady med. „3,5L” 

Część 17. Zestaw do centralnego wkłucia z dostępu obwodowego jednokanałowy 

Część 18. Basen sanitarny papierowy 

Część 19. Miska nerkowata jednorazowego użytku 

Część 20. Podkłady chłonne  

Część 21. Cewnik typu „Nelaton”  

Część 22. Cewnik typu „Foleya”  



5 

 

Część 23. Sterylne worki na mocz 

Część 24. Elektrody samoprzylepne EKG dla dorosłych  

Część 25. Elektrody samoprzylepne EKG noworodkowe 

Część 26. Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych 

Część 27. Osłonki do termometru ThermoScan PRO 6000 

Część 28. Rurki krtaniowe 1,2,3,4,5 

Część 29. 

Strzykawka 2 lub 3-częściowa 

a)     Strzykawki 2ml 

b)     Strzykawki 5ml 

c)     Strzykawki 10ml 

d)    Strzykawki 20ml 

Część 30. Strzykawka bursztynowa jednorazowego użytku 

Część 31. Kaniula z poliuretanu do długotrwałego podawania płynów i leków  

Część 32. Zgłębnik żołądkowy  

Część 33. Dren do podawania tlenu  

Część 34. 

Nieprzepuszczalny pokrowiec 

a) Nieprzepuszczalny pokrowiec na nosze  

b) Nieprzepuszczalny jednorazowy pokrowiec/ poszewka na poduszkę  

c) Pokrowiec jednorazowy nieprzepuszczalny na koce 

Część 35. Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych  

Część 36. Igła jednorazowego użytku 

Część 37. Igła typu „Neoflon” 

Część 38. Igła typu „Motylek” 

Cześć 39. Stazy jednorazowe 

Część 40. Rurki intubacyjne bez mankietu 

Część 41. Rurki intubacyjne z mankietem 

Część 42. Rurki ustno-gardłowe 

Część 43. Kranik trójdrożny  

Część 44. Igła doszpikowa dla dorosłych  

Część 45. Igła doszpikowa dla dzieci  

Część 46. Staza taktyczna  

Część 47. Opatrunek wentylowy 

 

4. Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie dostarczać towar na swój koszt i ryzyko do siedziby 

Zamawiającego w Białymstoku (15-874) przy ul. Poleskiej 89, w sposób opisany w załączonym 

projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. Projekt umowy jest integralną częścią 

SWZ i postanowienia w nim zawarte, traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.   

5. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

33140000-3 Materiały medyczne 

 33141320-9 Igły medyczne 

33141200-2 Cewniki 

33141220-8 Kaniula 

33141310-6 Strzykawki 

33141600-6 Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy 
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33141615-4 Pojemniki na mocz 

33141640-8 Dreny 

33194100-7 Urządzenia i przyrządy do infuzji 

33198000-4 Szpitalne wyroby papierowe 

6. Liczba części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę nie jest ograniczona. 

7. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie maksymalnej liczby części, na które 

zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 

9. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego Wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze 

wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż 

te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 99 ust. 5 Pzp. 

10. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują normy, oceny techniczne, specyfikacje 

techniczne lub systemy referencji technicznych o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust 

3 Pzp, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym 

przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne. Zamawiający nie odrzuci oferty za brak 

zgodności z wyżej wymienionymi pod warunkiem, że Wykonawca udowodni w ofercie, w 

szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane rozwiązania 

w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

Podstawa prawna: art. 101 ust. 5 Pzp. 

11. Przedmiot zamówienia uwzględnia wymagania w zakresie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych zgodnie z art. 100 ustawy Pzp. 

12. Oferowane wyroby (materiały medyczne) z wyjątkiem Części 16, muszą posiadać aktualne 

pozwolenia ministra właściwego do spraw zdrowia na dopuszczenie do obrotu lub świadectwo 

jakości lub świadectwo dopuszczenia do stosowania lub pozytywną opinie o wyrobie 

medycznym lub deklarację zgodności /znak zgodności CE oraz powinny spełniać wymagania 

Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022.974 t.j. z późn. zm.).  

 

V. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). 

W takim przypadku, zgodnie z art. 463 Pzp, umowa o podwykonawstwo nie może zawierać 

postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej 

między Zamawiającym a Wykonawcą 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia.  

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców. 

4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie zamówienia. 
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VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony. 

2. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie, w miarę zapotrzebowania Zamawiającego, przez 

okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.  

3. Jeżeli Umowa nie będzie podpisana przez obie strony tego samego dnia przyjmuje się, że umowa 

została zawarta w dniu skutecznego doręczenia umowy na adres Wykonawcy, po podpisaniu 

i przesłaniu jej przez Zamawiającego. 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na 

zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

 Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej 

dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców (jeżeli dotyczy). 

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, 

w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1)  w art. 7 ust 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz.U.2022.835); 

2) w art. 108 ust. 1 Pzp;  

3) w art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono 

upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, 

którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju 

sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia 

tej procedury; 

2. Wykluczenie Wykonawcy może nastąpić na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. Wykluczenie w okolicznościach, o których mowa w ust 1 pkt 2) i 3) następuje na 
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okres wyliczony zgodnie z art. 111 Pzp. Wykluczenie w okolicznościach, o których mowa w ust 

1 pkt 1) następuje na okres trwania tych okoliczności.   

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 

i 5 Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie 

przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Pzp.  

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 3 

Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3) Zamawiający może nie wykluczać 

Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne (Podstawa 

prawna: art. 109 ust 3 Pzp). 

 

IX. OŚWIADCZENIA I PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, JAKIE 

ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA 

BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania (art. 125 ust 1 Pzp) z uwzględnieniem podstaw wykluczenia z art. 7 ust 1 ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ; 

2.  Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3.  Zgodnie z art. 274 ust. 1 Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta zostanie 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia 

wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu 

o zamówieniu lub SWZ, aktualnych na dzień ich złożenia. 

4.  Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy- Zamawiający nie będzie wymagał 

od Wykonawcy składania podmiotowych środków dowodowych.  

5. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy (zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie  (zwanym 

dalej "r.d.e.") 

 

X. PPRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone w SWZ wymagania, zamawiający 

żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych tj: 
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a) próbek asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu 

Zamówienia- Formularz cenowy, z każdej pozycji w każdej części, na którą Wykonawca 

składa ofertę – po 1 sztuce: 

a) Próbki muszą być identyczne jak oferowane wyroby.  

b) Na podstawie art. 65 ust 1 pkt 4 i ust 2 Pzp Zamawiający odstępuje 

od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej i wymaga 

przekazania wyżej wskazanych próbek za pośrednictwem operatora pocztowego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście 

lub za pośrednictwem posłańca. 

c) Każda próbka powinna być oznaczona numerem części której dotyczy. Próbki 

powinny być zapakowane w jednostkowe opakowania handlowe. Wykonawca 

powinien umieścić próbki w zamkniętym opakowaniu zbiorczym (kartonie, 

torebce foliowej, kopercie itp.), oznakowanym nazwą Wykonawcy i numerem 

części. Do opakowania należy dołączyć spis próbek z podaniem producenta 

i numerem katalogowym.  

d) Komisja Przetargowa sprawdzi, czy zaoferowane wyroby w ww. częściach 

spełniają wszystkie wymagania określone w SWZ, porównując próbki z treścią 

Załącznika nr 1 do SWZ. Niezgodność próbek z ww. treścią spowoduje 

odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.  

e) Próbki należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego najpóźniej do upływu 

terminu składania ofert wskazanego w Rozdziale XVII. 

f) Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub 

złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający 

wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

g) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

przedmiotowych środków dowodowych. 

 

XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 

winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej elektronicznym lub elektronicznej 

kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, 

o których mowa w Rozdziale IX ust 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy 

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

do wykluczenia. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, 

które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. 

 

XII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z 
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WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I 

ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 

KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, 

a Wykonawcami  odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu  

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do 

komunikacji. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu 

dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie 

ePUAP.  

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w regulaminie miniPortalu oraz 

zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia i wycofania ofert oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

6. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp uwzględniające podstawy 

wykluczenia z art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  

podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w 

szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 

(podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1. Pzp, 

podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych 

informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę 

ich przekazania na ePUAP. 

8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz Identyfikator postępowania. 

9. Dane  postępowanie  można  wyszukać  również  na  Liście wszystkich postępowań 

w miniPortalu  klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki 

Postępowania. 

10. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy 

i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza 

dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). 

Korespondencja przesłana za pośrednictwem tego formularza nie może być szyfrowana. 

We wszelkiej korespondencji Zamawiający  i Wykonawcy posługują się numerem 

postepowania tj. EOP.332.10.22.   

11. Zamawiający  może  również  komunikować  się  z Wykonawcami za  pomocą  poczty 

elektronicznej, email: przetargi@wspr.bialystok.pl . 

12. Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami:  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx
mailto:przetargi@wspr.bialystok.pl
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Katarzyna Zalewska, adres e-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl; 

Walentyna Dziemiańczuk, adres e-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl. 

13. Dokumenty  elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń   

składane  są  przez  Wykonawcę  za  pośrednictwem „Formularza  do  komunikacji” jako  

załączniki.  Zamawiający  dopuszcza  również możliwość składania dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń  lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń 

za pomocą poczty elektronicznej, na  wskazany  w  pkt  11  adres  email z zastrzeżeniem, 

iż oferta, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 Pzp.  mogą zostać przekazane 

wyłącznie za pomocą „Formularz do złożenia oferty” dostępnego  na  ePUAP.  

14. Sposób  sporządzenia  dokumentów elektronicznych  musi  być  zgody  z  wymaganiami  

określonymi  w  rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia  30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania  informacji  oraz  wymagań  technicznych  dla  

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra  Rozwoju,  

Pracy  i Technologii  z  dnia  23  grudnia  2020  r.  w spraw podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy. 

15. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

16. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ 

w sposób opisany w pkt. 10 i 11. 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 SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż 

na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień 

w terminie, o którym mowa poprzednim zdaniu, przedłuża termin składania ofert o czas 

niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami 

niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.  Przedłużenie terminu składania 

ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. W przypadku 

gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie wskazanym w zdaniu drugim, 

Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 

terminu składania ofert. 

17. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. 

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ 

3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. 

5. Ofertę, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 Pzp uwzględniające podstawy 

wykluczenia z art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składa się 

pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzoną kwalifikowanym podpisem 

mailto:przetargi@wspr.bialystok.pl
mailto:przetargi@wspr.bialystok.pl
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elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

6. W formularzu oferty Wykonawca powinien podać adres skrzynki ePUAP/ adres email, 

za pomocą których prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

7. Sposób  złożenia  oferty,  w  tym  zaszyfrowania  oferty  opisany  został  w  „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ . 

8. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, 

do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym. Następnie ten folder Wykonawca 

kompresuje do jednego pliku archiwum .zip (bez nadawania mu haseł i szyfrowania). 

W kolejnym kroku Wykonawca szyfruje folder .zip zawierający dokumenty składające się 

na ofertę. 

9. Funkcjonalność  do  zaszyfrowania  oferty  przez  Wykonawcę  jest  dostępna  dla 

Wykonawców  na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 

10. Jeżeli  dokumenty  elektroniczne,  przekazywane  przy  użyciu  środków  komunikacji 

elektronicznej,  zawierają  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w rozumieniu 

przepisów ustawy  z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym 

i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym   zaznaczeniem   polecenia   „Załącznik   

stanowiący   tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

należy ten plik zaszyfrować.    

11. Oferta może zostać złożona tylko do upływu terminu składania ofert.   

12. Wykonawca  może  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert  wycofać  ofertę  

za  pośrednictwem „Formularza  do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  lub  wniosku” 

dostępnego na  ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty 

został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.  

13. Wykonawca  po  upływie  terminu  do  składania  ofert  nie  może  skutecznie  dokonać  zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

14. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem 

nr 2 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) Wypełniony Opis przedmiotu zamówienia-formularz cenowy [wg Załącznika nr 1 

do SWZ] 

2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 Pzp uwzględniające podstawy wykluczenia 

z art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – [wg Załącznika 

nr 3 do SWZ] 

3) Przedmiotowe środki dowodowe- tj. próbki, o której mowa w Rozdziale X. Na podstawie 

art. 65 ust 1 pkt 4 i ust 2 Pzp Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków 

komunikacji elektronicznej i wymaga przekazania próbek za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście 

lub za pośrednictwem posłańca. Próbki należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego 

najpóźniej do upływu terminu składania ofert wskazanego w Rozdziale XVII. 

4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty. W celu potwierdzenia, że dana 

osoba jest umocowana do reprezentowania Wykonawcy, Zamawiający żąda od 



13 

 

Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

 5) W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji 

Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla 

danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument 

pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do złożenia oferty powinno zostać złożone w oryginale 

w takiej samej formie jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się 

także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa  sporządzonego uprzednio 

w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do 

art. 97 § 2 ustawy z dn. 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie 

notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie 

skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym 

podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia 

pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

15. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 

w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone 

zgodnie z tymi wzorami. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez 

Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi 

przez Zamawiającego. 

16. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności 

z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

17. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy 

i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 

innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy; w sprawie 

dokumentów, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY  

1. Wykonawca podaje cenę ofertową brutto na Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik 

nr 2 do SWZ.  

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, postanowieniami umowy określonymi 

w niniejszej SWZ i Formularzu cenowym. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług 

oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) 

podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. 

3. Cena ofertowa brutto w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ceną brutto, obejmującą wszelkie koszty związane 

z wykonaniem zamówienia, opłaty, podatki (w tym podatek od towarów i usług – VAT) 

i wszystkie inne koszty o jakimkolwiek charakterze, które mogą powstać w związku z realizacją 

przedmiotu zamówienia. Kwota podatku VAT (w wysokości obowiązującej w dniu składania 

ofert) oraz cena netto, powinny być wyodrębnione w sposób jednoznaczny. 

4. Cena ofertowa brutto w przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ceną netto, wyrażoną w PLN 

(nie uwzględniającą podatku od towarów i usług obowiązującego w Polsce), obejmującą 



14 

 

wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, wszystkie opłaty, podatki (bez podatku 

od towarów i usług VAT) i wszystkie inne koszty o jakimkolwiek charakterze, które mogą 

powstać w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

5. 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. 

6. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

8. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert.  

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, 

do dnia 19.08.2022 r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 

ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, 

jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 

ofertą. 

 

XVII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 21.07.2022 r. do godziny 09:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2022 r. o godzinie 10:00 

3. Otwarcie  ofert  następuje  poprzez ściągnięcie zaszyfrowanego pliku z ePUAP i zapisanie  go 

na dysku komputera. Następnie po terminie otwarcia ofert, zaszyfrowaną ofertę załadowuje się 

do miniPortalu i odszyfrowuje za pomocą mechanizmu dostępnego w zakładce 

„Deszyfrowanie”. Odszyfrowaną ofertę zapisuje się na komputerze.   

4. W przypadku awarii systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 
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5. W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną Wykonawca akceptuje regulamin 

korzystania z miniPortalu przed skorzystaniem przez niego z udostępnionego serwisu do 

złożenia oferty. 

6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie prowadzonego 

postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami oceny ofert: 

CENA  OFERTOWA – waga 60% 

liczona wg wzoru: 

                    Cmin 

   Cof = (                           x 100 % ) x 0,60 

                   Cof bad 

gdzie: 

Cof bad   –  cena ofertowa brutto badanej oferty, 

Cmin  – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

 

TERMIN DOSTAWY (Dof) - liczony od daty złożenia zamówienia - waga 40% 

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać: 

- zaoferowany termin dostawy 1 dzień roboczy – 40 pkt 

- zaoferowany termin dostawy 2 dni robocze– 20 pkt 

- zaoferowany termin dostawy 3 dni robocze – 10 pkt 

- zaoferowany termin dostawy 4 dni robocze – 0 pkt 

Z tym, że najdłuższy możliwy termin wynosi 4 dni robocze. Termin dostawy należy podać w 

pełnych dniach. 

 

Minimalny, wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 1 dzień roboczy. 

Maksymalny termin dostawy to 4 dni robocze. W przypadku podania przez Wykonawcę terminu 

dostawy dłuższego niż 4 dni robocze lub nie wskazania terminu, oferta zostanie odrzucona jako 

niezgodna z SWZ. Za dni określone powyżej uważa się dni robocze od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem świąt, sobót i niedziel.  

 

W przypadku oznaczenia przez Zamawiającego w zamówieniu dostawy jako „pilnej”, Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać dostawę w terminie 1 dnia roboczego od chwili złożenia zamówienia 
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(w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w formularzu oferty, terminu dostawy dłuższego 

niż 1 dzień). 

 

Łączna liczba punktów jaka otrzyma oferta będzie obliczona wg wzoru:  

 

SUMA =  Cof  + Dof 

 

Zamawiający przeliczy liczbę uzyskanych procentów na punkty, zgodnie z zasadą 1% = 1 punkt. 

2. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli 

zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w 

Pzp oraz SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium wskazanym w punkcie 1 

spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu. Oferta ta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych 

punktów. 

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

4. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych 

zawierających nową cenę. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż uprzednio. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

 

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający  zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 577 Pzp. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać 

najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
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XXI. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ 

ZMIANY 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do 

SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 

455 Pzp. 

 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub 

nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.  

2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi 

Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3.  Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 

4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

    1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

    2)  10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

8.   Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 

p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9.  W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli 

przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 
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10.  Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 

dalej "sądem zamówień publicznych". 

11.  Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 

p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 

pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12.  Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia- Formularz cenowy 

Załącznik nr 2 –  Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 Pzp 

Załącznik nr 4 – Projekt Umowy 

Załącznik nr 5 – Klauzula RODO 
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Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu Zamówienia- Formularz cenowy 

 

 

 

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

pieczęć Wykonawcy 

 

Numer 

części 
Nazwa artykułu jm Ilość 

Producent/ nr 

katalogowy 
1 

Stawka 

VAT 

% 

Cena netto 
Cena 

brutto 

Wartość netto 

kol. 4 x kol 7 

Wartość brutto 

(kol. 9 x kol. 6)+ 

kol. 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Część 1  

1. Łyżka jednorazowa typu „Miller”, 

światłowodowa, rozmiar 0 i 1. Kompatybilna 

ze wszystkimi standardowymi 

laryngoskopami z oświetleniem 

światłowodowym zgodnie z normą DIN EN 

ISO 7376-3 lub równoważną  

szt. 30 

           

Część 2 

2.  Łyżka jednorazowa typu „McIntosh”, 

światłowodowa, rozmiar 1; 2; 3; 4. 

Kompatybilna ze wszystkimi standardowymi 

laryngoskopami z oświetleniem 

światłowodowym zgodnie z normą DIN EN 

ISO 7376-3 lub równoważną 

szt. 700 

            

Część 3 

3. Żel do EKG 250ml szt. 10             
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Część 4 

4. Zestaw porodowy jednorazowy. Rok 

produkcji – nie wcześniej niż 2021 

(wymagany skład zestawu: pakiet 

wykorzystywany przed porodem, pakiet 

wykorzystywany w czasie porodu, pakiet 

wykorzystywany po porodzie) 

szt. 70 

            

Część 5 

5. Jednorazowy zestaw do drenażu opłucnej z 

zastawką bezzwrotną, z drenem na 

elastycznym trokarze o średnicy min. 9,3 

mm. Rok produkcji – nie wcześniej niż 2021 

szt. 10 

            

Część 6 

6. Zestaw do konikotomii ratowniczej dla osób 

powyżej 10 roku życia – pozwalający 

uzyskać w przypadku niedrożności górnych 

dróg oddechowych szybki dostęp do 

tchawicy pacjenta. Nie wymaga nacięcia 

skóry. Konstrukcja rękojeści zabezpiecza 

przed uszkodzeniem tylnej ścianki tchawicy 

w momencie wkłucia. Końcówka o średnicy 

15 mm umożliwiająca wentylację przy 

użyciu worka samorozprężalnego, respiratora 

lub bezpośrednio ustami. Całość sterylna. 

Rok produkcji – nie wcześniej niż 2021 

szt. 30 
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Część 7 

7. Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm, 

wykonane z medycznego PVC bez 

zawartości ftalanów, pakowany w rękaw 

foliowo-papierowy, napisy w języku polskim 

(nadrukowane nie naklejane). Rok produkcji 

– nie wcześniej niż 2021 

szt. 40 

            

Część 8 

8. Prowadnice do rurek – dla dorosłych 

6FR,10FR, 14 FR 
szt. 300 

            

Część 9 

9. Prowadnice do rurek – dla dzieci fi 2,2 dl 

230 mm 
szt. 70 

            

Część 10 

10. Stabilizator rurki intubacyjnej z regulowanym 

bocznym uchwytem pozwalającym na łatwe i 

szybkie zamontowanie każdego rozmiaru 

rurki intubacyjnej, gryzak zapobiegający 

zabezpieczający rurkę, otwór do odsysania 

wydzieliny, rzepy do stabilizacji wokół 

głowy. Sterylny.  Rok produkcji – nie 

wcześniej niż 2021 

szt. 100 

            

Część 11 

11. Rurki nosowo-gardłowe (pełna 

rozmiarówka) 
szt. 40 

            

Część 12 

12. Strzykawka typu „Janeta” 100 ml z 

końcówką cewnikową, posiadająca 

dwustronną skalę pomiarową, sterylna. Rok 

produkcji – nie wcześniej niż 2021 

szt. 30 
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Część 13 

13. Opatrunek włókninowy do mocowania 

kaniul hipoalergiczny, wykonany z miękkiej 

włókniny o otwartej strukturze, o wysokiej 

przepuszczalności powietrza i pary wodnej, 

zapewniający stabilne mocowanie, z 

dodatkowym opatrunkiem w zestawie 

używanym jako podkładka pod stopkę 

kaniuli, wymiary 7,6 cm x 5,1 cm. 

szt. 30000 

            

Część 14 

14. Worek (Kaczka) na mocz z zastawką 

antyzwrotną 
szt. 100 

            

Część 15 

15. Worek na wymiociny o pojemności 1000ml 

lub większej, o konstrukcji 

uniemożliwiającej wydostanie się zapachu i 

treści. 

szt. 600 

            

Część 16 

16. 

Pojemnik na odpady medyczne:              

a)Pojemnik na odpady med. Płaski „0,7 L” szt. 4000 
            

b)Pojemnik na odpady med. „1L” szt. 500 
            

c)Pojemnik na odpady med. „3,5L” szt. 20 
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Część 17 

17. Zestaw do centralnego wkłucia z dostępu 

obwodowego jednokanałowy. Cewnik 

wykonany z poliuretanu z miękkim końcem, 

metalowa prowadnica z końcówką J, 

rozszerzadło, strzykawka 3-czesciowa 5 ml, 

kabelek łączący do EKG, zatyczka mocująca, 

igła wprowadzająca. Rozm. G18 igła 

1,3x70mm, prowadnica 0,89 dł. 50 mm, 

cewnik G14 1,4x2,1 dł. 20 cm. Rok 

produkcji nie wcześniej niż 2021. 

szt. 10 

            

Część 18 

18. 
Basen sanitarny papierowy szt 100 

            

Część 19 

19. 
Miska nerkowata jednorazowego użytku szt. 100 

            

Część 20 

20. 
Podkłady chłonne 40-60 x60 (op. 30szt.) op. 15 

            

Część 21 

21. Cewnik typu „Nelaton” rozm. 6-

24.Wykonany z PCV, powierzchnia 

przezroczysta, posiadający kolorowy 

konektor oznaczający rozmiar cewnika, 

opakowanie folia-papier, na opakowaniu 

nadrukowany opis w języku polskim, 

sterylny.  Rok produkcji – nie wcześniej niż 

2021 

szt. 250 
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Część 22 

22. Cewnik typu „Foleya” (silikonowany) z 

zastawka wykonana z lateksu lub plastiku z 

możliwością napełniania strzykawką Luer.  

Rozmiar od CH 14 do 26.  Rok produkcji – 

nie wcześniej niż 2021 

szt. 100 

            

Część 23 

23. 
Sterylne worki na mocz 2l szt. 60 

            

Część 24 

24. Elektrody samoprzylepne EKG dla dorosłych 

z mokrym  żelem ciekłym do szybkiego 

monitorowania w warunkach 

pozaszpitalnych. 

szt. 300000 

            

Część 25 

25. Elektrody samoprzylepne EKG 

noworodkowe 
szt. 500 

            

Część 26 

26. Przyrząd do przetaczania płynów 

infuzyjnych, sterylny, wolny od ftalanów, 

zawierający  elastyczną komorę kroplową 

zaopatrzoną w odpowietrznik z filtrem 

przeciwbakteryjnym, zabezpieczony 

zatyczką. Igła biorcza ścięta 

dwupłaszczyznowo wykonana z materiału 

wzmocnionego, dwukanałowa. Kroplomierz 

komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml. Dren o 

długości 150 cm -200cm, wyposażony w 

zacisk rolkowy pozwalający na precyzyjne 

podawanie płynów, łącznik luer-lock z 

osłonką. Opakowanie typu blister-pack .  

Okres ważności min. 3 lata. 

szt. 10000 
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Część 27 

27. Osłonki do termometru ThermoScan PRO 

6000 
szt. 15000 

            

Część 28 

28. Rurki krtaniowe 0,1,2,3,4,5. Okres ważności 

min. 3 lata. 
szt. 500 

            

Część 29 

29. Strzykawka 2 lub 3-częściowa. Okres 

ważności min. 3 lata.   

            

a)     Strzykawki 2ml, kontrastujący tłok, na 

strzykawce logo producenta, przedłużona o 

min. 10%, stożek luer a’100szt. 

op. 300 

            

b)     Strzykawki 5ml, kontrastujący tłok, na 

strzykawce logo producenta, przedłużona o 

min. 10%, stożek luer a’100szt. 

op. 300 

            

c)     Strzykawki 10ml, kontrastujący tłok, na 

strzykawce logo producenta, przedłużona o 

min. 10%, stożek luer a`100 szt. 
op. 250 

            

d)    Strzykawki 20ml, kontrastujący tłok, na 

strzykawce logo producenta, przedłużona o 

min. 10%, stożek luer a`100 szt. 

op. 200 

            

Część 30 

30. Strzykawka bursztynowa jednorazowego 

użytku 50ml. Rok produkcji- nie wcześniej 

niż 2021. 

szt. 30 
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Część 31 

31. Kaniula z poliuretanu do długotrwałego 

podawania płynów i leków z dodatkowym 

portem oraz z automatycznym zabezpieczeniem 

ostrza igły po wyjęciu z kaniuli (z 

automatycznym metalowym zatrzaskiem 

chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po 

jej usunięciu z naczynia) z samodomykającym 

się zaworem portu górnego, z 4 wtopionymi 

paskami kontrastującymi, z filtrem 

hydrofobowym, w rozmiarach 22-14G. Nie 

posiadająca bocznych prowadnic 

ograniczających manewrowanie kaniulą 

podczas wkłuwania się do naczynia, nazwa 

producenta umieszczona bezpośrednio na 

kaniuli, muszą posiadać badania laboratoryjne 

potwierdzające biokompatybilność materiału z 

którego sa wykonane, międzynarodowy kod 

kolorów, rozmiary: 24G dł.19 mm; 22G dł. 

25mm; 20G dł.25mm; 18G dł.33mm; 17G dł. 

45mm; 16G dł.50mm; 14G dł. 50mm, 

sterylizowana EO. Okres ważności min. 3 lata. 

szt. 35 000 

            

Część 32 

32. Zgłębnik żołądkowy rozm. od Ch 12 do Ch 20 x 

1050 mm. Wykonany z PCV, posiadający 

kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, 

numeryczne oznaczenie rozmiaru na 

opakowaniu. wyposażony w zatyczkę oraz 

łącznik Luer, powierzchnia satynowa 

„zmrożona”, pakowany pojedynczo folia-papier, 

opis na opakowaniu jednostkowym w języku 

polskim (nadrukowany nie naklejany), sterylny. 

szt. 20 

            



27 

 

Rok produkcji – nie wcześniej niż 2021. 

Część 33 

33. Dren do podawania tlenu o przekroju 

gwiazdkowym – długość min.160cm 
szt. 160 

            

Część 34 

34. Nieprzepuszczalny pokrowiec:               

d) Nieprzepuszczalny pokrowiec na nosze 

wym. 75x190 (75x185)cm typu POV-GOL 

lub równoważne. 

szt. 1000 

      

e) Nieprzepuszczalny jednorazowy pokrowiec/ 

poszewka na poduszkę wym. 40x40 
szt. 100 

            

f) Pokrowiec jednorazowy nieprzepuszczalny 

na koce typu POV-GOL lub równoważne 
szt. 500 

            

Część 35 

35. Cewnik do odsysania górnych dróg 

oddechowych od nr 5 do nr 22 CH o dł. 40-

60cm.Wykonane z PCV o jakości medycznej. 

Dwa otwory naprzemianległe i jeden centralny, 

posiadający kolorystyczne oznaczenie rozmiaru 

na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru 

na opakowaniu. Powierzchnia satynowa 

pakowany pojedynczo. Rok produkcji- nie 

wcześniej niż 2021. 

szt. 1000 

            

Część 36 

36. Igła jednorazowego użytku, rozmiary od 0,5 do 

1,1. Pakowane po 50 lub 100szt. Okres 

ważności min. 3 lata. 

szt. 100000 

            

Część 37 

37. Igła typu „Neoflon”, opakowanie 50szt. Okres 

ważności min. 3 lata. 
szt. 300 
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Część 38 

38. Igła typu „Motylek”, rozmiar od 0,5 do 0,8. 

Okres ważności min. 3 lata. 
szt. 2500 

            

Część 39 

39. Stazy jednorazowe, opakowanie 25szt. op. 500             

Część 40 

40. Rurki intubacyjne bez mankietu, rozm. od 2,0 

do 5,0. Sterylne, pakowane pojedynczo. Rok 

produkcji- nie wcześniej niż 2021. 

szt. 300 

            

Część 41 

41. Rurki intubacyjne z mankietem, rozm. od 3,0 

do 10,0. Sterylne, pakowane pojedynczo. Rok 

produkcji nie wcześniej niż 2021. 

szt. 1500 

            

Część 42 

42. Rurki ustno-gardłowe, rozm. od 000 – 4, 

sterylne, pakowane pojedynczo. 
szt. 700 

            

Część 43 

43. Kranik trójdrożny pakowany pojedynczo, 

sterylny, dł. drenu min. 25 cm. Rok produkcji- 

nie wcześniej niż 2021 

szt. 150 

            

Część 44 

44. Igła doszpikowa dla dorosłych automatyczne 

wkłucie doszpikowe; przewidziane dla osób 

powyżej 12 roku życia, jednorazowego użytku; 

jałowe, niepirogenne; nietoksyczne; w 

opakowaniu (gotowe do natychmiastowego 

użycia); z możliwością szybkiej infuzji płynów 

i leków oraz przetaczania krwi; Rok produkcji – 

nie wcześniej niż 2021 

szt. 200 
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Część 45 

45. Igła doszpikowa dla dzieci automatyczne 

wkłucie doszpikowe; przewidziane dla dzieci i 

niemowląt od 0 do 12 roku życia, 

jednorazowego użytku; jałowe, niepirogenne; 

nietoksyczne; w opakowaniu (gotowe do 

natychmiastowego użycia);  z możliwością 

szybkiej infuzji płynów i leków oraz 

przetaczania krwi; Rok produkcji – nie 

wcześniej niż 2021 

 

szt. 80 

      

Część 46 

46. 
Staza taktyczna  szt. 70 

      

Część 47 

47. Opatrunek wentylowy na otwarte rany  klatki 

piersiowej 
szt. 70 

      

 
Uwaga: 

1) Należy podać dokładną, pełną nazwę producenta, modelu i symbolu producenta oferowanego towaru  

 

 

 

 

 

………………………………………………. 

Podpis uprawnionego przedstawiciela 

 

 

Uwaga, w przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej formularz należy wypełnić podając cenę netto, wyrażoną w PLN (nie 

uwzględniającą podatku od towarów i usług obowiązującego w Polsce), obejmującą wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, wszystkie opłaty, podatki (bez podatku od towarów i usług 

VAT) i wszystkie inne koszty o jakimkolwiek charakterze, które mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu zamówieni.
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Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy 

 

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

/Nazwa i adres Wykonawcy/                                                                                /miejscowość i data/ 

 

Numer Identyfikacji Podatkowej Wykonawcy:  …………………………… 

 

OFERTA 

Do  

SP ZOZ WSPR   

w Białymstoku 

Kategoria przedsiębiorstwa:  mikro/ małe / średnie / inne*  

przedsiębiorstwo mikro - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR 

przedsiębiorstwo małe - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity 

bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR         

przedsiębiorstwo średnie – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie 

przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR 

 

Adres email do kontaktów z Wykonawcą: .......................................……………………. 

 

Adres skrzynki ePUAP do kontaktów z Wykonawcą: .............................………………. 

 

Odpowiadając na zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez 

negocjacji na dostawę materiałów medycznych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku (EOP.332.10.22), 

oświadczamy, że: 

 

1. Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem niniejszego postępowania  

W części 1 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:……………………………… 

.……………………………….…..……………………………………………),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 1 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1
 

 

W części 2 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….……………………………….…..………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 2 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 3 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….……………………………….…..………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 3 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 4 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….…………………………….…..…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 4 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

                                                 
1 Minimalny, wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 1 dzień roboczy. Maksymalny termin dostawy to 4 dni robocze. W 

przypadku podania przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 4 dni robocze lub nie wskazania terminu, oferta zostanie odrzucona 
jako niezgodna z SWZ. Za dni określone powyżej uważa się dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, sobót i niedziel 
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W części 5 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 5 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 6 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 6 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 7 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 7 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 8 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 8 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 9 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 9 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 10 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 10 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 11 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 11 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 12 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 12 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 13 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 13 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 14 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 14 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 
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W części 15 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 15 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 16 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 16 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 17 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 17 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 18 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 18 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 19 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 19 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 20 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 20 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 21 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 21 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 22 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 22 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 23 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 23 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 24 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 24 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 
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W części 25 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 25 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 26 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 26 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 27 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 27 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 28 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 28 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 29 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 29 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 30 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 30 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 31 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 31 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 32 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 32 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 33 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 33 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 34 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 34 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 
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W części 35 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 35 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 36 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 36 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 37 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 37 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 38 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 38 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 39 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 39 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 40 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 40 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 41 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 41 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 42 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 42 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 43 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 43 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 44 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 44 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 
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W części 45 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 45 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 46 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 46 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

W części 47 za cenę:…………………………….……… zł brutto (słownie:…………………………. 

………………………………….………………………………...…………………………………………..),  

Oferowany przez nas termin dostawy w Części 47 wynosi …………… dni (maksymalnie 4 dni) od daty 

złożenia zamówienia.
1 

 

2. Oświadczam, że zaoferowane wyroby medyczne w części …………………………………………… 

(wpisać odpowiednio części) posiadają aktualne pozwolenia ministra właściwego do spraw zdrowia na 

dopuszczenie do obrotu lub świadectwo jakości lub świadectwo dopuszczenia do stosowania lub pozytywną 

opinie o wyrobie medycznym lub deklarację zgodności /znak zgodności CE oraz spełniają wymagania Ustawy 

z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022.974 t.j. z późn. zm). 

3. Dostawę objętą zamówieniem realizować będziemy  sukcesywnie, w miarę zapotrzebowania w terminie 12 

miesięcy od daty zawarcia umowy.  

4. Podane w formularzu cenowym ilości są wartościami szacunkowymi/prognozowanymi, które w trakcie 

obowiązywania umowy mogą ulec zmniejszeniu w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. 

Zamawiający gwarantuje, że zakupi nie mniej niż 40% towaru, określonego w Załączniku nr 1 (dotyczy każdej 

części). 

5. Zamówienie realizować będziemy z udziałem podwykonawców*: 

a) .................................................................................... 

b)..................................................................................... 

6. Akceptujemy warunek, iż zapłata za wykonanie zamówienia, następować będzie  

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT, wystawionej na zasadach opisanych w projekcie umowy 

7. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

8. Zapoznaliśmy się z treścią SWZ (w tym z projektem umowy zawartym w zał. nr 4 do SWZ) i nie wnosimy 

do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte; 

9. Składając ofertę w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 225 ust 2 

Pzp informuję, że wybór mojej oferty:  

a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*, 

b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w wyniku czego wskazuję 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazuję ich wartość bez kwoty podatku: 

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

10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

a) ................................................................................. 

b) ................................................................................. 

c) ................................................................................. 

d) ................................................................................. 

11. Tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która 

nie będzie podlegać udostępnieniu są następujące informacje
2
: 
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a) ............................................................................. 

b) ............................................................................. 

c) ............................................................................. 

W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawca ma obowiązek najpóźniej na 

dzień składania ofert wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

 

 

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

                                                         (podpis Wykonawcy) 

 

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 

art. 14 RODO 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

 

 

      …………………………………….. 

    (data i podpis) 

 

Wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych zawartych w formularzach ofertowych,  innych dokumentach 

składanych na wezwanie w tracie trwania postępowania oraz danych zawartych w umowie  przez SP ZOZ 

WSPR w Białymstoku celu przeprowadzenia postępowań udzielenia zamówienia publicznego w trybie ustawy 

Pzp. 

 

 

 

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

* niepotrzebne skreślić                                                                                                                     (podpis Wykonawcy)  

                                                                                                                                                                     
2
Należy wymienić dokumenty lub ich części albo podać numery stron na których znajdują się  informacje będące 

tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 



 

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu 

wykluczeniu na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 

Publicznych uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA: 

 

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

art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 

ustawy Pzp. 

3. 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. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:………………………………………. 

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

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

[UWAGA: wypełnić, jedynie gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 

1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 

ust. 2 ustawy Pzp.]  

4. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na 

podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. poz. 835)
3
.  

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt VII 

SWZ.  

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt VII SWZ 

w  następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………. 

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

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który polega na zdolnościach 

lub sytuacji  podmiotów udostepniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje 

spełnianie warunków.] 

 

                                                 
3 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014  albo 

wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została 

wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 



 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI 

PODMIOTÓW UDOSTEPNIAJĄCYCH ZASOBY: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i 

właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam 

na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby: (wskazać nazwę/y 

podmiotu/ów)……………………….....………………………..……………………………………………… 

w następującym zakresie: ……………………………..………………………………………………………. 

(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).  

 

 

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.  

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: 

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków: 

1) ...................................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 

dokumentacji) 

2) ....................................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 

dokumentacji) 

 

 

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

                                                     kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty 

 

  



 

Załącznik nr 4 do SWZ- Projekt umowy 

 

 

UMOWA NR EOP.332.10.22 

cz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47*– projekt 

 

zawarta w dniu …………..……… w Białymstoku 

pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stacją Pogotowia 

Ratunkowego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, NIP 542-25-03-045, KRS 0000179636, 

BDO 000159464 

reprezentowanym przez: 

…………………………… 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a 

……………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez:  

……………………………..……………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

 

 

§ 1 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę 

materiałów medycznych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku”, nr postępowania EOP.332.10.22, 

Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania Zamawiającemu materiałów medycznych 

(zwanych dalej towarem) wskazanych w Załączniku nr 1 do SWZ (który staje się odpowiednio 

załącznikiem nr 1 do umowy) w części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.*  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości towaru, niż podane  

w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne 

roszczenia, poza roszczeniem o zapłatę, za już dostarczony towar z zastrzeżeniem ust. 3. Łączna 

maksymalna wartość zamówień wyniesie nie więcej niż: 

w części 1: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 2: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 3: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 4: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 5: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 6: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 7: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 8: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 9: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 10: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 11: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 12 : ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 13: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 14: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 15: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 16: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 



 

w części 17: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 18: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 19: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 20: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 21: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 22: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 23: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 24: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 25: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 26: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 27: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 28: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 29: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 30: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 31: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 32: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 33: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 34: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 35: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 36: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 37: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 38: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 39: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 40: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 41: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 42: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 43: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 44: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 45: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 46: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

w części 47: ……………………… zł brutto, słownie:………………….* 

3. Zamawiający gwarantuje, że zakupi nie mniej niż 40% towaru, określonego w Załączniku nr 1 do 

umowy w części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.* 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia bądź zwiększenia ilości w poszczególnych 

pozycjach towaru w części 16, 29 i 34* w załączniku nr 1 do Umowy, przy czym zamówienie nie może 

przekroczyć maksymalnej wartości zamówienia (dot. części 16, 29 i 34 - w przypadku pozostałych 

części ustęp należy usunąć)*.  

 

§ 2 

1. Wykonawca zapewnia, że towar będący przedmiotem umowy jest nowy, odpowiada swemu 

przeznaczeniu i spełnia wymogi określone w normach jakościowych przewidzianych dla tego rodzaju 

towaru. 

2. Wykonawca oświadcza, że oferowane wyroby (materiały medyczne) posiadają aktualne pozwolenia 

ministra właściwego do spraw zdrowia na dopuszczenie do obrotu lub świadectwo jakości lub 

świadectwo dopuszczenia do stosowania lub pozytywną opinie o wyrobie medycznym lub deklarację 

zgodności /znak zgodności CE oraz spełniają wymagania Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach 

medycznych (Dz.U. 2022.974 t.j. z późn. zm) (z wyłączeniem Części 16). Jednocześnie zobowiązuje się 

do dostarczenia Zamawiającemu w/w dokumentów na każde żądanie celem kontroli. Powyższe 



 

dokumenty zostaną udostępnione Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych od wezwania 

Zamawiającego.  

3. Dostawy będą odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego (Magazyn) na 

każdorazowe jego wezwanie w terminie: 

W części 1: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 2: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 3: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 4: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 5: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 6: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 7: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 8: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 9: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 10: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 11: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 12: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 13: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 14: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 15: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 16: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 17: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 18: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 19: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 20: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 21: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 22: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 23: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 24: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 25: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 26: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 27: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 28: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 29: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 30: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 31: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 32: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 33: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 34: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 35: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 36: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 37: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 38: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 39: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 40: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 41: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 42: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 43: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 44: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 45: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

W części 46: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 



 

W części 47: …… dni, od daty złożenia zamówienia* 

w wypadku oznaczenia w zamówieniu dostawy jako pilnej, dostawa powinna nastąpić w terminie 

1 dnia roboczego od daty złożenia zamówienia. Za dni określone powyżej uważa się dni robocze od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, sobót i niedziel. 

4. Termin przydatności do użycia towarów musi być nie krótszy niż 12 miesięcy od daty złożenia 

zamówienia. W części 26, 28, 29, 31, 36, 37, 38, 44 i 45* termin przydatności do użycia towaru wynosi 

min. 3 lata od daty złożenia zamówienia.  

5. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj, ilość i cenę towaru 

będącego przedmiotem dostawy – fakturę VAT. 

6. W przypadku, gdyby towar nie był zgodny z załącznikiem nr 1 do umowy, Zamawiający może zgłosić 

reklamację. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje  

i dostarczyć Zamawiającemu towar zgodny z załącznikiem nr 1 do umowy.  

 

§ 3 

1. Zamówienia będą dokonywane w formie telefonicznej, elektronicznej, za pośrednictwem poczty e-mail, 

faksem lub w formie pisemnej przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, tj: 

a)  ……………………….. 

b) ………………………… 

c) ………………………… 

2. Zamówienia będą składane na: 

a) adres mail……………………………………………………………………… 

b) nr fax/tel:………………………………………………………………………. 

c) pisemnie na adres: ………………………………………………………….. 

3. Za moment złożenia zamówienia na dostawę towaru, Strony uznają dzień złożenia zamówienia przez 

osobę upoważnioną przez Zamawiającego w jednej z form wskazanych w treści § 3 ust. 1, 2 niniejszej 

umowy. 

 

§ 4 

1. Z tytułu zrealizowanych dostaw Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości obliczonej zgodnie 

z ilością dostarczonego towaru oraz jego ceną (zawierającą należny podatek VAT).  

2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  

…………………………………………………………………………………………………………, 

w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, 

uwzględniającej obowiązującą stawkę podatku VAT.  

3. Wykonawca oświadcza, iż wyżej wskazany rachunek bankowy jest zgłoszony we właściwym dla niego 

organie podatkowym w ramach zgłoszenia identyfikacyjnego lub zgłoszenia aktualizacyjnego, w 

szczególności w ramach uwidocznionych w „białej księdze podatników”. 

4. W przypadku zmiany wskazanego w umowie rachunku bankowego Wykonawca jest obowiązany 

poinformować Zamawiającego o powyższym, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany na piśmie. 

Zmiana umowy w tym przedmiocie wymaga aneksu do umowy. 

5. Strony umowy zastrzegają, iż w przypadku zmiany rachunku bankowego przez Wykonawcę, do czasu 

uwidocznienia nowego rachunku bankowego w „białej księdze podatników”, termin  płatności 

określony w § 4 ust. 2 umowy ulega przesunięciu do dnia uwidocznienia nowego rachunku bankowego 

w „białej księdze podatników”, bez możliwości naliczania kar umownych, odsetek za opóźnienie, czy 

też kierowania innych roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Zamawiającego. 

6. W przypadku korzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) do wystawiania i  

przesyłania Zamawiającemu e-faktur, zobowiązuje się Wykonawcę do wypełnienia na PEF „Odbiorca 

towaru/usługi” danymi Zamawiającego, w tym nr NIP i przesłania ustrukturyzowanej faktury VAT lub 

przesłania faktur w formacie .pdf na adres faktury@wspr.bialystok.pl lub dostarczenia faktury w formie 

papierowej. 



 

7. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub obowiązującymi 

przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz 

otrzymania faktury korygującej VAT bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu 

zapłaty. 

8. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji niniejszej umowy cena ofertowa brutto nie 

ulegnie wzrostowi. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym/nie jest czynnym* podatnikiem podatku VAT. W przypadku 

zmiany statusu VAT Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, powiadomić o tym Zamawiającego.  

10. Za dzień dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Niniejsza umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty jej zawarcia. 

2. Jeżeli Umowa nie będzie podpisana przez obie strony tego samego dnia przyjmuje się, że umowa 

została zawarta w dniu skutecznego doręczenia umowy na adres Wykonawcy, po podpisaniu i 

przesłaniu jej przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od niniejszej umowy jeżeli 

Wykonawca  nie zrealizuje w terminie …. (termin dostawy wskazany w ofercie) trzech kolejnych 

zamówień złożonych przez Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy/zamówienia. 

4. Wykonawca może ze skutkiem natychmiastowym odstąpić/wypowiedzieć niniejszą umowę jeżeli 

Zamawiający dopuści się zwłoki trwającej minimum 30 dni w zapłacie wynagrodzenia za prawidłowo 

dostarczony, niewadliwy i zgodny z umową towar. Odstąpienie/wypowiedzenie umowy ze skutkiem 

natychmiastowym wymaga uprzedniego wezwania Zamawiającego do zapłaty i wyznaczenia mu na to 

co najmniej 7-dniowego dodatkowego terminu. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu/wypowiedzeniu umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.       

 

§ 6 

1. Zamawiający może naliczyć kary umowne Wykonawcy:  

a) Za nieuzasadnione odstąpienie/wypowiedzenie umowy w całości lub w przypadku odstąpienia/ 

wypowiedzenia przez Zamawiającego w całości niniejszej umowy z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 10 % wartości umowy określonej w § 1 ust. 2 dla Części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47*. 

b) W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia/wypowiedzenia umowy w części, lub w przypadku 

odstąpienia/ wypowiedzenia przez Zamawiającego w części niniejszej umowy z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za część dostaw od których 

odstąpiono dla Części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47*. 

c) W przypadku zwłoki w dostawie towaru Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 0,2 % wartości umowy brutto określonej dla Części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47* za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

d) W przypadku zwłoki w dostawie towarów reklamowanych lub w przypadku dostawy towaru 

niezgodnego z wymaganiami Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 0,5 % wartości umowy brutto dla Części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 47*. 



 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

3. Kary, o których mowa w § 6 nie wykluczają się wzajemnie. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wyniesie nie więcej niż 20 % wartości umowy 

określonej w §1 ust. 2 w Części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47*. 

5. Strony oświadczają, iż wysokość zastrzeżonych kar umownych nie jest rażąco wygórowana. 

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność 

ponosi Zamawiający.  

7. Jeżeli wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych nie pokryje szkody poniesionej 

przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

8. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia lub jego części podwykonawcy lub 

podwykonawcom, jeżeli zastrzegł to w ofercie. Za działania i zaniechania podwykonawcy lub 

podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne działania i zaniechania. 

 

§ 7 

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian w umowie w stosunku do treści oferty w zakresie: 

a) zmiany składki podatku VAT. 

b) pojawienie się na rynku wyrobu (materiałów medycznych) o lepszych parametrach. 

2. Zmiany określone w ust. 1 nie mogą prowadzić do wzrostu ceny jednostkowej czy wartości umowy 

oraz być niekorzystne dla Zamawiającego.  

 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

i ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

3. Formy pisemnej nie wymaga zmiana danych osób składających zamówienia w ramach niniejszej 

umowy. Każda ze stron jest jednak zobowiązana każdorazowo do informowania 

o zmianie osoby odpowiedzialnej za koordynowanie wykonania niniejszej umowy. 

4. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

a) załącznik nr 1 – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Opis Przedmiotu Zamówienia - 

Formularz cenowy, załącznik nr 1 do SWZ. 

b) załącznik nr 2 – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy, załącznik nr 2 

do SWZ 

c) załącznik nr 3 – Klauzula RODO. 

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.   

 

             WYKONAWCA                                                                                     ZAMAWIAJĄCY 
 

 

 

*niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 5 do SWZ- Klauzula RODO 

 

Zgodnie z art. 12 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, iż: 

 

1) Administratorem danych jest SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89,  

15-874 Białystok; email: sekretariat@wspr.bialystok.pl, tel. 85 663 73 01; 

2) Kontakt do Inspektora Danych Osobowych - e-mail – iod@wspr.bialystok.pl; 

3) Dane są zbierane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

SP ZOZ WSPR w Białymstoku, co oznacza w szczególności: 

a) zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy, 

b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. 

4) Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z SP ZOZ WSPR w Białymstoku na 

podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony 

danych osobowych tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne.; 

5) Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a także do czasu wygaśnięcia 

wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy; 

6)  Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia, lub 

ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych; 

7) Wspomniane prawa można zrealizować za pomocą pisemnych wniosków znajdujących się na 

stronie www.pogotowie.bialystok.pl lub w sekretariacie SP ZOZ WSPR, ul. Poleska 89, 15-874 

Białystok;  

8) Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

9) Podanie danych zawartych w umowie jest niezbędne w związku z jej realizacją; 

10) Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób    

zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu; 

11) Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 

zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy 

dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 

12)  Oświadczam, iż zapoznałem się z ww. informacją, podpisując niniejszą umowę akceptuję jej  treść. 
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