
SzpZP-001/2023         Strona 1 z 18 

 
 
 

 
 
 

Znak postępowania: SzpZP–001/2023                         Wrocław, dn. 12.01.2023 r. 
 

 

 

SPECYFIKACJA 

 WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

(SWZ) 

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, prowadzone  

przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu 

pod nazwą 

 

 

 Dostawa rękawic, fartuchów oraz obłożeń pola operacyjnego 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................                                                                    …………………………….. 
Sprawdzono pod względem prawnym   Zatwierdzam 
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

 
 
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:  
     Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław 
2. Adres do korespondencji:  

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu 
Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych 
ul. H. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław 
nr telefonu: 71 32 70 491,  
                    71 32 70 591, 
  71 73 29 621, 

     Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 14:35. 
3. Adres poczty elektronicznej: zp@wssk.wroc.pl 
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  
      https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw  
5. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone wyłącznie w walucie polskiej 

(PLN). 
 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA 
BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postepowaniem 
o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 
https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw 

 
 
III.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 

przekraczającej progi unijne, na podstawie art. 132 ustawy Pzp. 
2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji warunków zamówienia: 

1) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), 
zwana dalej ustawą Pzp, 

2) Rozporządzenie 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415), 

3) Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych 
progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro 
oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 
zamówień publicznych lub konkursów (M. P. z 2021 poz. 1177), 

4) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o Wyrobach Medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), 
5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz 

procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 211), 
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej SWZ 

zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 
4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp 
nie stanowią inaczej. 

5. Zamawiający nie przewiduje: 
1) możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7), 8), 
2) możliwości składania ofert wariantowych, 
3) prowadzenia aukcji elektronicznej, 
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4) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji o których mowa w art. 261 ustawy 
Pzp. 

5) rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.   
6. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 

ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji 
podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw 
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 
 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych do Magazynu Apteki 

Szpitalnej  do siedziby Zamawiającego, zwanych dalej „wyrobami”. 
2. Rodzaj oraz ilości przedmiotu zamówienia określają formularze asortymentowo – cenowe nr 1.1 – 1.27 

stanowiące załączniki do formularza ofertowego. 
3. Termin ważności oferowanych wyrobów medycznych nie może być krótszy niż 12 miesięcy liczony od 

daty dostawy. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją (ulotką) zgodnie z 

obowiązującym w tym zakresie prawem. 
5. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego 

przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub 
konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu 
uszczegółowienia przedmiotu zamówienia.  

6. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producentów w taki sposób, aby możliwa była 
identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 

7. Zamawiający informuje, że ilekroć w szczegółowych opisach, przedmiot zamówienia opisany jest przez 
wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, norm technicznych lub jakościowych, dopuszcza się 
rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie 
gorsze niż opisane w ww. elementach dokumentacji. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań 
„równoważnych” pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych, pod 
warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami określonymi 
w niniejszej SWZ. Wykazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania lub rozwiązań równoważnych 
spoczywa na Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach i warunkach opisanych w projekcie 
umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. 

9. Klasyfikacja zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV): 
Kod CPV: 33140000-3 – materiały medyczne, 
 

 
V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

 
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 27 części. Za część należy rozumieć „pakiet”. 
Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części. 
 

 
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował przedmiot zamówienia sukcesywnie przez okres 24 
miesięcy od daty podpisania umowy  

2. Dostawa towaru odbywać się będzie partiami sukcesywnie stosowanie do potrzeb Zamawiającego. 
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VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 
 

 
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 
treści umowy, określone zostały w Załączniku  nr 2 do SWZ. 
 
  
VIII.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 

1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, dotyczące: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym tzn. 

 - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów  
  - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej tzn. 
  - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie 

4) zdolności technicznej lub zawodowej tzn. 
              - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie 
 
 
IX.  PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 UPZP –   

             OBLIGATORYJNE PRZESŁANKI 
 

 
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp tj.:  
1) Wykonawca będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:   

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy 
z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054) 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 
skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej  

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  
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2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1); 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że 
wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z 

innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że 
przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

7) w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
2. Wykluczenie Wykonawcy, zgodnie z art. 111 ustawy Pzp, nastąpi: 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2 ustawy Pzp, na okres 5 lat od 
dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba 
że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Pzp, gdy osoba, o której 
mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. h, na okres 3 
lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie podstawy wykluczenia, 
wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w 
wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia; 

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, na okres, na jaki został prawomocnie 
orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 i 6 , art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp na okres 
3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. 

3. Na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany 
rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie ( Dz. Urz. UE L 2022, Nr 111, str. 1)  oraz 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 poz 835) z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp Zamawiający wyklucza: 
1) wykonawcę 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, 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, 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. 
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4. Wykluczenie, o którym mowa w niniejszym punkcie następować będzie na okres ww. okoliczności. W 
przypadku wykonawcy wykluczonego  na podstawie art. 7 ust 1 ustawy (Dz. U. 2022 poz 835), 
Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy. 

5. Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia, o której mowa w ust. 3 powyżej na podstawie: 
1) Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014, 
2) Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmujących osoby i podmioty, wobec których 

są stosowane środki, o których mowa w art. 1 ustawy (Dz. U. 2022 poz 835) 
3) Oświadczenia Wykonawcy 

6. W związku z tym, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty dla 
dostaw 10 000 000 euro przesłanka wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 2 ustawy Pzp w niniejszym 
postępowaniu nie występuje. 

7. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

 
 
X. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 PKT. 4) 

UPZP –  FAKULTATYWNE PRZESŁANKI 
 

 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4) Wykonawcę̨: 

1) 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; 

 
 
XI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 

1. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej 
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

2. Na podstawie art. 139 ust. 2 Pzp Zamawiający nie wymaga aby Wykonawcy złożyli wraz z ofertą 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość żądania 
tego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. 

3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na 
dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 

1) oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp w formie JEDZ Jednolitego Europejskiego 
Dokumentu Zamówienia (ESPD) stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SWZ aktualnego na dzień 
składania ofert. 

2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub 
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego 
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. 

3) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia 
wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej 
złożeniem. 

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w zakresie dotyczącym podstaw 
wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
jej złożeniem. 
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5) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, 
o których mowa w: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy ; 
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

tytułem środka zapobiegawczego; 
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia 

mającego na celu zakłócenie konkurencji; 
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

6) oświadczenie wykonawcy, na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 
kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie ( Dz. Urz. 
UE L 2022, Nr 111, str. 1)  oraz 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, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w 
art. 7 ust. 9 ustawy Dz. U. 2022 poz. 835 – Załącznik nr 5 do SWZ. 

4. Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp w formie JEDZ Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD) stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SWZ 
aktualnego na dzień składania ofert. sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 
(podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 

5. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD 
można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-
regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Zamawiający zaleca wypełnienie 
ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/. W tym celu przygotowany 
przez Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) stanowiący Załącznik nr 3 
do SWZ, należy wypełnić, z zastrzeżeniem poniższych uwag: 

1) w Części II Sekcji D ESPD (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca 
nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo 
jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to 
wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do 
przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje 
wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III; 

2) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów 
kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D; 

3) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną. 
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 4, jeżeli 

Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca 
wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

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

 
 
XII. OFERTA WSPÓLNA 

 
 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, w takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:  
1) partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

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

2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;  
3) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
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3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity Europejski 
Dokument Zamówienia (ESPD) 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. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które 
dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. 

 
 
XIII. DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ PODMIOTY ZAGRANICZNE 

 
 
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w Rozdziale XI ust. 3 pkt. 3)  – składa 
informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego 
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem; 

2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 pkt. 4)   – składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami 
nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie 
jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed ich złożeniem. 

2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w ust. 1 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których 
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, 
jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o 
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy.  

3. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 
 

 
 
XIV. PODWYKONAWSTWO 

 
 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom.  

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu ofertowym zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania (o ile są mu wiadome na tym etapie) 
nazwy (firmy) tych podwykonawców.  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. 

3. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie zamówienia. 
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XV. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

 
 

1. Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego 
wymagania, żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych: 
1) opisy, fotografie oraz inne podobne materiały dotyczące przedmiotu zamówienia, potwierdzających 

spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w języku polskim lub tłumaczonych na 
język polski. 

2) Oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ. 
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki 

dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie. 

3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu zgodności 
z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia 
przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania. 
 

 
XVI. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 

KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, 
ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI 
ELEKTRONICZNEJ 

 
 
1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Anna Lis. 
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl pod adresem https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw. 
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, 
przekazywane były za pośrednictwem https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw i formularza 
„Wyślij wiadomość do zamawiającego”.  

4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich 
przesłania za pośrednictwem https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw poprzez kliknięcie 
przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została 
wysłana do zamawiającego.  

5. Zamawiający dopuszcza, jedynie w przypadku wystąpienia problemów technicznych z funkcjonowaniem 
platformazakupowa.pl, komunikację  za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej 
osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zp@wssk.wroc.pl. 

6. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy powinni 
posługiwać się numerem postępowania określonym w SWZ.  

7. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed 
upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert. 

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku określonym wyżej 
w pkt. 7, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

9. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem 
https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, 
zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na 
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami 
adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem 
https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw do konkretnego wykonawcy. 

10. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień 
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 
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11. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE 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 zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu 
przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl, tj.: 
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 

GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, 
lub ich nowsze wersje, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 
10.0, 

4) włączona obsługa JavaScript, 
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu 
Miar. 

12. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na 

stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.  

13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 
korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z 
treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość 
do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie 
brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony 
w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

14. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności 
logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności 
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce 
„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

 
 
XVII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKACJI SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI 
ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA JEDNEJ Z SYTUACJI 
OKREŚLONEJ W ART. 65 UST. 1, ART. 66 i ART. 69 

 
 

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej.  
 

 
XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni, od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

24.05.2023 r. 
2. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 

określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy 
niż 60 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez Wykonawcę 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
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5. W przypadku gdy Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, jego oferta 
będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 12) ustawy Pzp. 

6. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 4, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się̨ 
o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że 
zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postępowania. 

7. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są 
zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

 
 
XIX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 
 
1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać 

podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty, wniosku w tym 
przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca 
może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana 
przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza 
składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania). 

2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 
elektronicznej podpisane kwalifikowanym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

3. Oferta powinna być: 
1) sporządzona na podstawie załączników do niniejszej SWZ w języku polskim, 
2) złożona za pośrednictwem platformazakupowa.pl, 
3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/ 

upoważnione. 
4. Oferta powinna zawierać:  

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik 
nr 1 do SWZ wraz z wypełnionymi formularzami asortymentowo – cenowymi, 

2) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 
3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

4) opisy, fotografie oraz inne podobne materiały dotyczące przedmiotu zamówienia, 
potwierdzających spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w języku polskim 
lub tłumaczonych na język polski, 

5) oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ. 
5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana 

oferta, t.j. w formie elektronicznej. 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 dnia 14 lutego 1991r. 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. 

6. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą 
spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 
- od 1 lipca 2016 roku”. 
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7. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia 
odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

8. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 
oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do 
dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

9. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert 
zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji 
zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

10. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 
zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu. 

11. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ 
dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż 
dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

12. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z 
wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim 
o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo 
przez podwykonawcę. 

13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to 
maksymalnie 500 MB. 

14. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 
2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. 

15. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym 
wskazaniem na .pdf. 

16. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: 
a) .zip  
b) .7Z 

17. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp 
.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

18. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który 
wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp 
służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. 

19. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 
- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu 

zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę 
na rozszerzenie .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.  

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie 
zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z 
dokumentem podpisywanym. 

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 
20. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego 

samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może 
doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

21. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

22. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 
23. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia 

publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. 
Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.  
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24. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie 
każdego ze skompresowanych plików.  

25. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem 
kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z 
koniecznością odrzucenia oferty. 

 
 
XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium przez Wykonawców. 
 
 
XXI. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić  na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania pod adresem https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw do dnia 24.02.2023 
r. do godz. 09:15. 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty, zgodnie z zapisem Rozdziału XIX 
ust. 4. 

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych 
załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 
kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca 
powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w 
szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza 
się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w 
odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym. 

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku 
składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta 
została zaszyfrowana i złożona. 

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na 
stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

 
XXII. OTWARCIE OFERT 

 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2023 r., o godzinie 09:30.  
2. Otwarcie ofert jest niejawne.  
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie zamówienia.  
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 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.  

      - informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na 
https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw w sekcji ,,Komunikaty”. 
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 
usunięciu awarii.  
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6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania.  

7. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 
8. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 uPzp, tj.: 
nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności. 

9. Nie wykazanie przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
spowoduje odtajnienie zastrzeżonych informacji. 

10. Za wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa uważa się udowodnienie 
spełnienia łącznie następujących warunków: 
1) informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich 
elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo 
nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania 
nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności, 

2) informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,  
3) podjęto, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności 

poprzez wskazanie konkretnych okoliczności, czynności, które zostały podjęte przez Wykonawcę jak 
np. wykazanie się wewnętrznymi regulaminami, pozwalającymi przypuszczać, iż informacja nie może 
zostać upubliczniona. 

11. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do Instrukcji dla 
Wykonawców znajdującej się na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

12.  Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne 
na podstawie przepisów ustawy (np. art. 222 ust. 5 ustawy) lub odrębnych przepisów, Zamawiający  
zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

13. W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, Zamawiający 
ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie 
informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.  

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wezwanie do  
wyjaśnienia zaoferowanej przez niego ceny w trybie art. 224 ust. 1 ustawy Pzp, a złożone przez 
Wykonawcę wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako 
tajemnica przedsiębiorstwa pod warunkiem, że Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia jednocześnie 
wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SWZ, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2  ustawy Pzp zostanie 
odrzucona (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów 
w SWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym 
w rozdziale XVI niniejszej SWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia 
zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 
 
XXIII.  SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

 
 

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzach asortymentowo-cenowych, stanowiących załączniki nr 
1.1-1.27 do Formularza Ofertowego, sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do 
SWZ, jako cenę brutto z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT). 

 
UWAGA: Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia 
cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia 
cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 
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2. Sposób wyliczenia ceny: 
 
2.1 Wartość netto pozycji w danym pakiecie należy liczyć w następujący sposób: 

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto 
 

2.2 Wartość brutto pozycji w danym pakiecie należy liczyć w sposób następujący: 
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto 

 
2.3 Cenę jednostkową brutto należy liczyć w sposób następujący: 

                                       wartość brutto ÷ ilość 
 

2.4 Wartością netto przedmiotu zamówienia będzie suma poszczególnych wartości netto pozycji 
asortymentowych w pakiecie. 

2.5 Wartością brutto przedmiotu zamówienia będzie suma poszczególnych wartości brutto pozycji 
asortymentowych w pakiecie.  

3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).  
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie 

przyjęta cena podana słownie.  
5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy 

stanowiącym załącznik nr 2  do SWZ. 
6. Podana cena oferty netto, zamieszczona w Formularzu asortymentowo - cenowym będzie niezmienna 

przez cały okres obowiązywania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia z zastrzeżeniem §12 
ust.1 pkt 2-4 

7. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek: 
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego;  
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego;  
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty 

podatku;  
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie.  
 

 
XXIV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAGI TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

 

1. Po stwierdzeniu ważności ofert oraz spełnieniu wymagań niniejszej SWZ, Komisja Przetargowa 
Zamawiającego dokona oceny merytorycznej ofert. 

2. Zamawiający przyjął 100% ceny jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Kryterium cena 
zostanie wyliczona według poniższego wzoru dla danego pakietu: 

 

Najniższa oferowana cena 

Cena  = -------------------------------------------- x 100 % x 100 

Cena badanej oferty 
3. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa 

liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane kryterium wyboru. 
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5. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.  
6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na 

to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
uprzednio złożonych przez nich ofertach.  

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są 
zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ.  
9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.  

10. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się̨ 
o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że 
zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postepowania.  
 

 
XXV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
 

1. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienie publicznego, z uwzględnieniem art. 577 uPzp, w 
terminie nie krótszym niż̇ 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

2. Zamawiający zgodnie z art. 264 ust. 2 pkt. 1) lit. a uPzp, może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia 
publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę̨.  

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

4. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w 
projekcie umowy, która stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy 
wynikające ze złożonej oferty.  

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku 
wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę 
tych Wykonawców.  

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienie publicznego Zamawiający może dokonać́ ponownego badania i oceny ofert spośród 
ofert pozostałych w postepowaniu Wykonawców albo unieważnić́ postępowanie.  

7. W terminie do 30 dni od dnia zawarciu umowy Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
w Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 
 

 
XXVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 
 

 
1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść́ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.  
2. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność́ 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.  

3. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, formie elektronicznej 
albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.  
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4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 
którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej 
Izby Odwoławczej.  

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” uPzp.  
 

 
XXVII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 
 

 
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.  
 

               
XXVIII. POUCZENIE O KLAUZULI INFORMACYJNEJ Z ART. 13 RODO DO 

ZASTOSOWANIA W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO       

 
 

1. Zamawiający przestrzegając przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 
z 2019 r., poz. 1781) oraz wypełniając obowiązki wynikające z regulacji zawartych w art. 13 i z uwagi na 
zapis art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
zwanym dalej: „RODO" - niniejszym informuje, iż w treści Formularza ofertowego, znajduje się 
oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 
i/lub 14 RODO. 

2. Jednocześnie Zamawiający, wypełniając ciążący na nim obowiązek informacyjny zawarty w art, 13 RODO 
(a na podstawie art. 13 i/lub 14 RODO – Wykonawcy względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 2) poniżej 
oraz Podwykonawcy/Podmiot  trzeci, względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 3) poniżej) podaje w pkt 3 
poniżej treść „Klauzuli informacyjnej w zakresie danych osobowych. 

3. KLAUZULA INFORMACYJNA w zakresie 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 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO", Zamawiający informuje 
Wykonawców, o tym że na podstawie art. 13 i/lub 14 RODO - Wykonawcy odpowiednio, względem osób 
wskazanych w pkt 4 ppkt 2) poniżej oraz Podwykonawcy/Podmiot trzeci odpowiednio, względem osób 
wskazanych w pkt 4 ppkt 3) poniżej: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we 

Wrocławiu ul. H. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław; 
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we 

Wrocławiu jest Krzysztof Glubiak kontakt: iodo@wssk.wroc.pl tel. 661 924 273 (informacja w tym 
zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.); 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego SzpZP-001/2023 prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwana dalej „ustawą Pzp”;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
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6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy Pzp;   

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

8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
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 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; 

9) 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.  

4. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż w zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych 
obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO - jest w szczególności: 
1) Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy 

to w szczególności: 
a) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, 
b) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 
c) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w 

pełnomocnictwie), 
d) członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w informacji z KRK), 
e) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 
2) Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio  pozyskał. Dotyczy 

to w szczególności:  
a) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, 
b) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 
c) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową, 

działalność gospodarczą, 
d) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w pełnomocnictwie), 
e) członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną 

(np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 
3) Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane  osobowe 

bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji 
zamówienia. 

Integralną część niniejszej SWZ stanowią: 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy wraz z formularzami asortymentowo – cenowymi  
Załącznik nr 2 – projekt  umowy i zał. 2A wzór faktury elektronicznej 
Załącznik nr 3 – Jednolity europejski dokument zamówienia 
Załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia 
załącznik nr 5 – oświadczenie sankcje 
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Załącznik nr 1 do SWZ 
na dostawę rękawic, fartuchów oraz obłożeń pola operacyjnego  

SzpZP-001/2023 

FORMULARZ OFERTOWY 
Zamawiający: 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu 
ul. H. Kamieńskiego 73a 

51-124 Wrocław 
 

I. DANE WYKONAWCY 

Nazwa i siedziba 
Wykonawcy*) 

 

 

……………………………………………………………………….... 

ul. .............................................................  

kod ..................…………………………… 

miejscowość……………………………………. 

województwo ..................…………………………… 

Czy Wykonawca jest*:  
Mikroprzedsiębiorstwem ☐   

Małym przedsiębiorstwem ☐ 

Średnim przedsiębiorstwem ☐  

Dużym przedsiębiorstwem ☐ 

*Wykonawca zobowiązany jest to podania swojego statusu – informacja 
obowiązkowa do Prezesa UZP 

*) w przypadku konsorcjum 
wpisać nazwę i siedzibę partnera 

oraz wpisać lidera 
 

…………………………………………………………………………… 

ul: .............................................................  

kod: ..................…………………………… 

miejscowość:……………………………………. 

Forma prowadzonej 
działalności/ nr KRS- 

jeżeli dotyczy  

 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub 

organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)……………………………………………………………….. 

NIP/REGON ……………………………../……………………………………. 

nr BDO (o ile dotyczy) …………………………….. 

 
Adres do korespondencji 
(jeżeli jest inny niż adres 

siedziby) 
 

ul: .............................................................  

kod: ..................…………………………… 

miejscowość:……………………………………. 

Osoba odpowiedzialna za 
kontakty z Zamawiającym 

…………………………………………………… 
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Dane teleadresowe na które 
należy przekazywać 

korespondencję związaną z 
niniejszym postępowaniem 

e- mail: ………………………………….. 

tel.:      …………………………………..  

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
Składam ofertę na zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  

 

Dostawa rękawic, fartuchów oraz obłożeń pola operacyjnego 

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu 
III. CENA 

Cena oferty zgodnie z formularzem cenowym wynosi : 

 *) Pakiet nr … 

Cena brutto 

 

………………………. zł 

*) wpisać nr pakietu, w przypadku przystąpienia do większej ilości pakietów należy powielić ramkę  
  
Wynagrodzenie należne z tytułu  niniejszego postępowania należy przelać na rachunek bankowy o 
następującym numerze [_..................................................................................................................._] 
prowadzone przez bank[_..................................................................................................................._] 
IV. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że: 

1. zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SWZ oraz projekcie umowy; 
2. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania i dostawy przedmiotu 

zamówienia;  
3. uważam się za związanego, niniejszą ofertą na okres wskazany w SWZ;  
4. oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie 

z Ustawą o wyrobach medycznych i należy do: 
pakiet nr .....  klasa……………, 
pakiet nr .....  klasa……………,  
na potwierdzenie powyższego posiadam ważne dokumenty i dostarczę je do wglądu na każde 
żądanie Zamawiającego, 

5. wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyłem ze 
świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania 
korzyści majątkowych. 

6. wybór mojej oferty będzie/nie będzie*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego (w przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa należy wskazać nazwę rodzaj 
towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, wskazując jego wartość bez kwoty 
podatku.  

7. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub   art. 14 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str. 1), zwanym dalej „RODO" - wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu i w oparciu o dane informacyjne zawarte w Rozdziale XXVIII SWZ. 

 
V. ZOBOWIĄZANIA  WYKONAWCY W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA 

W przypadku przyznania zamówienia  zobowiązuję się do: 

1. zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;  
2. zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w ofercie; 
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3. wyznaczenia osoby do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu 
zamówienia: ................................. e-mail: ………..................…. tel./fax: ...........................;  

VI. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy) 
Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać samodzielnie/wykonać przy 
udziale podwykonawców*). 
**)Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami: 

1) ..………………………….w zakresie ……………………………………………………….. 
       2) …………………………….w zakresie ………………………………………………………… 
*) wybrać odpowiednio   
**) wypełnić w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców  
VII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 
Korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 18 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 
11 września  2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zastrzegam, że 
informacje: 

............................................................................................................................................................... 
(wymienić czego dotyczy) 

zawarte są w następujących dokumentach: 
..........................................................................................................................................................., które 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy  
z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) i nie mogą być 
udostępniane innym uczestnikom postępowania. 
 
Jednocześnie wykazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ponieważ: 

 
UZASADNIENIE 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Uwaga:  
Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym 
napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnym pliku/katalogu. 
VIII. SPIS TREŚCI 
 
Integralną część oferty stanowią:  
1) ............................................................................................................................................. 
2) ............................................................................................................................................ 
 
Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach 
 
 

Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu w.w. 
podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji 
skutkować odrzuceniem oferty. 

 
(Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania 

Wykonawcy) 



Załącznik nr 1.1

do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń

………………………………………………………  dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Nazwa (firma) Wykonawcy

L.p. Przedmiot zamówienia JM ilość  

cena jedn. 

netto 

wartość 

netto 

%  

VAT

cena jedn. 

brutto wartość brutto

nazwa 

własna/kod producent

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Rękawiczki chirurgiczne 

lateksowe,jałowe,bezpudrowe,kształt 

anatomiczny,zróżnicowane na prawą i lewą 

rękę,mankiet  rolowany lub prosty z taśmą adhezyjną. 

Powierzchnia zewnętrzna 

mikroteksturowana,silikonowana i chlorowana a 

wewnętrzna powierzchnia pokryta poliuretanem i 

silikonowana. Rozmiar od nr 6 do 9

para 10 000

Wymagane parametry.

1/ Grubość rękawicy

  * palec  0,23 mm

  * dłoń  0,205 mm

  * mankiet  0,17 mm

tolerancja  grubość  +/-  0,01 mm

 2/ Długość  rękawicy

  * min  295 mm

3/ Odporna  na rozerwanie

4/ Łatwa w nakładaniu

5/ Dobrze dopasowana

6/ Pakowana w opakowaniu jednostkowo zewnętrzne,foliowe,

    odporne na wilgoć.

7/środek ochrony indywidualnej w kat.III

……………………………………………………

Imię i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

 PAKIET NR 1 -  RĘKAWICE CHIRURGICZNE



Załącznik nr 1.2

do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń

………………………………………………………  dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Nazwa (firma) Wykonawcy

L.p. Przedmiot zamówienia JM ilość  

cena jedn. 

netto 

wartość 

netto 

%  

VAT

cena jedn. 

brutto wartość brutto

nazwa 

własna/kod producent

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Rękawiczki 

chirurgiczne,lateksowe,jałowe,bezpudrowe,używan

e w systemie podwójnym : rękawice spodnie,kolor : 

zielony. Kształt anatomiczny,zróżnicowany na 

prawą i lewą dłoń.Mankiet rolowany lub prosty z 

taśmą adhezyjną.Powierzchnia wewnętrzna 

polimeryzowana,zawierająca technologię Hydra 

Soft lub równoważną ułatwiającą nawilżanie skóry. 

Rozmiar od nr 6 do nr 9

para 2 500

Wymagane parametry:

1/ Grubość rękawicy

  * palec  0,19 mm

  * dłoń  0,18 mm

  * mankiet  0,13 mm

tolerancja  grubość  +/-  0,01 mm

 2/ Długość  rękawicy

  * min  295 mm

3/ Odporna  na rozerwanie

4/ Łatwa w nakładaniu

5/ Dobrze dopasowana

6/ Pakowana w opakowaniu jednostkowo zewnętrzne,foliowe,

    odporne na wilgoć.

……………………………………………………

Imię i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

 PAKIET NR 2 -  RĘKAWICE CHIRURGICZNE



Załącznik nr 1.3

do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń

………………………………………………………  dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Nazwa (firma) Wykonawcy

L.p. Przedmiot zamówienia JM ilość  

cena jedn. 

netto 

wartość 

netto 

%  

VAT

cena jedn. 

brutto wartość brutto

nazwa 

własna/kod producent

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Rękawiczki 

chirurgiczne,lateksowe,jałowe,bezpudrowe,ort

opedyczne,kolor brązowy(eliminuje odblaski i 

refleks),kształt anatomiczny,zróżnicowane na 

prawą i lewą dłoń.Mankiet rolowany lub prosty 

z taśmą adhezyjną.Powierzchnia zewnętrzna 

mikroteksturowana,silikonowana i chlorowana 

a wewnętrzna pokryta poliuretanem i 

silikonowana. Rozmiary od nr 6 do nr 9

para 10 000

Wymagane parametry:

1/ Grubość rękawicy

  * palec  0,33 mm

  * dłoń  0,30 mm

  * mankiet  0,26 mm

tolerancja  grubość  +/-  0,01 mm

 2/ Długość  rękawicy

  * min  295 mm

3/ Odporna  na rozerwanie

4/ Łatwa w nakładaniu

5/ Dobrze dopasowana

6/ Pakowana w opakowaniu jednostkowo zewnętrzne,foliowe, ……………………………………………………

    odporne na wilgoć. Imię i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

 PAKIET NR 3 -  RĘKAWICE CHIRURGICZNE



Załącznik nr 1.4

……………………………………………………… do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń

Nazwa (firma) Wykonawcy  dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

L.p. Przedmiot zamówienia JM ilość  

cena jedn. 

netto 

wartość 

netto 

%  

VAT

cena jedn. 

brutto wartość brutto

nazwa 

własna/kod producent

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Bezpudrowa, sterylna rękawica chirurgiczna, lateksowa,  o kształcie anatomicznym, 

kolor brązowy rozpraszający światło lampy (szczególnie ważne w pracy z 

mikroskopem), powierzchnia zewnętrzna: gładka z mikroteksturą z wyrazistą 

poprawiającą chwytność instrumentów powierzchnią, chlorowana oraz silikonowana, 

powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem powlekanym powłoką hydrofobową, 

która pozwala na szybkie i łatwe zakładanie oraz zdejmowanie rękawic na wilgotne i 

suche dłonie. Mankiet rękawicy prosty z eliminacją zwijania mankietu. Rozmiar 

rękawicy od 5,5 do 9,0.

Posiada rejestrację CE jako wyrób medyczny klasa IIa oraz środek ochrony osobistej 

kat III. Poziom białek (test Modified Lowry) < 30 μg/g rękawicy, AQL 0,65 po  

zapakowaniu; zgodna z normą EN-455 części:1-4; ASTM F-1671; EN420. Siła przy 

rozdarciu 16 N (po starzeniu) przed starzeniem 16,9 N.

Szczelnie pakowana parami, zróżnicowana na prawą i lewą dłoń. Na opakowaniu 

powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa 

producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE, sterylizacja rękawic 

promieniami gamma.

para 15 000

Wymagane parametry:

1/ Grubość rękawicy

  * palec  0,20 mm

  * dłoń  0,18mm

  * mankiet  0,16 mm

tolerancja  grubość  +/-  0,01 mm

 2/ Długość  rękawicy

  * min  290 mm ……………………………………………………

3/ Odporna  na rozerwanie Imię i nazwisko osoby

4/ Łatwa w nakładaniu uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

5/ Dobrze dopasowana

6/ Pakowana w opakowaniu jednostkowo zewnętrzne, foliowe,

    odporne na wilgoć.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

 PAKIET NR 4 -  RĘKAWICE CHIRURGICZNE



Załącznik nr 1.5

……………………………………………………… do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń

Nazwa (firma) Wykonawcy  dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

L.p. Przedmiot zamówienia JM ilość  

cena jedn. 

netto 

wartość 

netto 

%  

VAT

cena jedn. 

brutto wartość brutto

nazwa 

własna/kod producent

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Rękawiczki 

chirurgiczne,bezlateksowe,jałowe,bezpudrowe, 

wykonane z neopremu lub materiału 

równoważnego,kolor kremowy,kształt anatomiczny 

,zróżnicowane na prawą i lewą dłoń.Mankiet 

rolowany lub prosty z taśmą 

adhezyjną.Powierzchnia zewnętrzna 

mikroteksturowana,silikonowana i chlorowana a 

wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonowana. 

Rozmiar od nr 6 do nr 9

para 10 000

Wymagane parametry:

1/ Grubość rękawicy

  * palec  0,16 mm

  * dłoń  0,15mm

  * mankiet  0,15 mm

tolerancja  grubość  +/-  0,01 mm

 2/ Długość  rękawicy

  * min  300  mm

3/ Odporna  na rozerwanie

4/ Łatwa w nakładaniu

5/ Dobrze dopasowana ……………………………………………………

6/Opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe,odporne na wilgoć Imię i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

 PAKIET NR 5 -  RĘKAWICE CHIRURGICZNE



Załącznik nr 1.6

……………………………………………………… do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń

Nazwa (firma) Wykonawcy  dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

L.p. Przedmiot zamówienia JM ilość  

cena jedn. 

netto 

wartość 

netto 

%  

VAT

cena jedn. 

brutto wartość brutto

nazwa 

własna/kod producent

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, lateksowa, o kształcie 

anatomicznym, kolor naturalny, powierzchnia zewnętrzna: teksturowana, 

chlorowana oraz silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem 

powlekanym powłoką hydrofobową, która pozwala na szybkie i łatwe 

zakładanie rękawic na wilgotne i suche dłonie oraz łatwe zdejmowanie. 

Mankiet rękawicy prosty z niechlorowaną opaską na końcu i eliminacją 

zwijania mankietu. Rozmiar rękawicy od 5,5 do 9,5. Posiada rejestrację CE 

jako wyrób medyczny klasa IIa oraz środek ochrony osobistej katIII. Poziom 

białek (test Modified Lowry) < 30 μg/g rękawicy, AQL 0,65 po zapakowaniu; 

zgodna z normą EN-455 części: 1-4; EN ISO-374 części 1,2,4; EN 16523-1, 

EN ISO 374-5; EN 420, ASTM F-1671 ( przenikanie wirusów ), ASTM  

Rękawica przebadana na przenikanie cytostatyków wg normy ASTM D6978. 

Przynajmniej 8 substancji w tym Carmustine 3mg/mL >240min. Siła przy 

rozdarciu 16.4N (po starzeniu).Szczelnie pakowana parami, zróżnicowana na 

prawą i lewą dłoń. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, 

termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku 

polskim oraz znak CE, sterylizacja rękawic promieniami gamma. 

 para 300 000

Wymagane parametry:

1/ Grubość rękawicy

  * palec  0,220 mm

  * dłoń  0,200mm

  * mankiet  0,200 mm

tolerancja  grubość  +/-  0,01 mm

 2/ Długość  rękawicy ……………………………………………………

  * min  290 mm Imię i nazwisko osoby

3/ Odporna  na rozerwanie uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

4/ Łatwa w nakładaniu

5/ Dobrze dopasowana

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

 PAKIET NR 6 -  RĘKAWICE CHIRURGICZNE



Załącznik nr 1.7

……………………………………………………… do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń

Nazwa (firma) Wykonawcy  dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

L.p. Przedmiot zamówienia JM ilość  

cena jedn. 

netto 

wartość 

netto 

%  

VAT

cena jedn. 

brutto wartość brutto

nazwa 

własna/kod producent

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Sterylny fartuch ze wzmocnieniami .Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, 

przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2 w kolorze turkusowym. Fartuch posiada 

nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina 

polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się od wewnątrz w części 

przedniej i na rękawach. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość 

płynów.Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby :w centymetrach oznaczających jego 

długość - 120 cm  (+/- 5 cm) oraz literowo S/M., - 130 cm  (+/- 5 cm) oraz literowo L. 150 cm  

(+/- 5 cm) oraz literowo XL, 150 cm  large  (+/- 5 cm) oraz literowo XXL.

Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach: 40 g/m2.  Fartuch z 

zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny 

obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki 

zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm  i 3 cm x 

13 cm, mankiety rękawów o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Taśma poliestrowa 

zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia wzdłuż rękawów.Posiada oznakowanie 

rozmiaru  w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed 

rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier 

krepowy. Na opakowaniu jednostkowym  etykieta główna zawierająca nazwę produktu, rozmiar, 

oznaczenie sterylizacji EO,oznaczenie poziomu wymagań użytkowych normy PN EN13795 oraz 

1 klasy palności wg 16CFR część 1610. Dodatkowo 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb 

dokumentacji: 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod 

kreskowy oraz 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod 

QR . 

Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm

Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie.  Fartuch zapakowany w opakowanie 

papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu.

szt. 50 000

……………………………………………………

Imię i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

 PAKIET NR 7 -  FARTUCHY CHIRURGICZNE JAŁOWE



Załącznik nr 1.8

……………………………………………………… do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń

Nazwa (firma) Wykonawcy  dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

L.p. Przedmiot zamówienia JM ilość  

cena jedn. 

netto wartość netto 

%  

VAT

cena jedn. 

brutto wartość brutto

nazwa 

własna/kod producent

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Jałowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy o 

gramarurze minimum 40g/mkw, rękaw zakończony 

elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha 

zachodzą na siebie, umiejscowienie troków w specjalnym 

kartoniku umożliwiwjącym zawiązanie ich zgodnie z 

procedurami postępowania aseptycznego, szwy wykonane 

techniką ultradzwiękową, pod szyją zapinany na 

jednoczęściową taśmę wielokrotnego użycia, 

umożliwiającą  zapięcie w dowolnym miejscu, w rozmiarze 

M-XXL. Produkt musi posiadać informacje o dacie 

ważności i numerze serii w postaci naklejeki do 

umieszczenia na karcie pacjenta.

szt. 10 000    

 

UWAGA!

Fartuchy mają spełniać wymogi nory PN-EN 13795,1-3

Na potwierdzenie należy dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające

ten wymóg dla wyrobów po sterylizacji.

……………………………………………………

Imię i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

 PAKIET NR 8 -  FARTUCHY CHIRURGICZNE JAŁOWE



Załącznik nr 1.9

……………………………………………………… do oferty na dostawę sterylnych  fartuchów i obłożeń

Nazwa (firma) Wykonawcy  dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

L.p. Przedmiot zamówienia JM ilość  

cena 

jedn. 

netto wartość netto 

%  

VAT

cena jedn. 

brutto wartość brutto nazwa własna/kod producent

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Zestaw otolaryngologiczny:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, 1 ręcznik 30 

cm x 40 cm, 1 samoprzylepny organizator przewodów rzep 2,5 cm x 25 

cm (uchwyt typu Velcro)                                                 

1 x serweta operacyjna o wymiarach 175 cm x 250 cm, posiadająca 

samoprzylepny otwór w kształcie trójkąta o wymiarach 11x11x11 cm 

umieszczony decentralnie, 77 cm (+/- 3 cm) od górnej krawędzi 

serwety. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego 

włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 

57 g/m2(+/-0,5g/m2). Wytrzymałość na wypychanie na sucho 175 kPa, 

na mokro 185 kPa według metody badań EN ISO 13938-1. Materiał 

obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795 : 2019. 

Zestaw posiada min 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr 

katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu 

wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają 

oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw 

zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w 

serwetach operacyjnych wyposażona w marginesy ułatwiające 

odklejanie papieru zabezpieczającego.Zestaw sterylny (metoda 

sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane 

do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. 

Produkt zapakowany w opakowanie papierowo foliowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

szt 1 000

……………………………………………………

Imię i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 9  Zestawy otolaryngologiczne



Załącznik nr 1.10

……………………………………………………… do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń

Nazwa (firma) Wykonawcy  dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

L.p. Przedmiot zamówienia JM ilość  

cena jedn. 

netto 

wartość 

netto 

%  

VAT

cena jedn. 

brutto wartość brutto

nazwa 

własna/kod producent

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Zestaw do elektroresekcji prostaty (TUR). 

1. Serweta chirurgiczna do przezcewkowych zabiegów urologicznych o wymiarach 

175/270x180 cm zintegrowana z nogawicami, posiadająca otwór samoprzylepny w 

okolicy jamy brzusznej (Ø 8 cm), otwór na prącie (Ø 5 cm) i osłoną na palec do 

badania per rectum. Serweta posiada worek do przechwytywania płynów z sitem wraz 

z trokami do jego regulacji oraz przewód do odprowadzania płynów - 1szt. 

2..Ręcznik chłonny 18x25cm - 1szt. 

3. Samoprzylepny organizator przewodów 9x18cm - 1szt. 

4. Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm - 1szt. 

Serweta w poz.1 wykonana z laminatu dwuwarstwowego:folia PE 

40mikronów/włóknina polipropylenowa 12g/m2.Łączna gramatura serwety 

min.49,5g/m2.Odporność serwety na przepuszczanie płynów pow. 

100cmH20.Odporność serwety na rozerwanie na sucho min.70kPa,odporność na 

rozerwanie  na mokro min.58kPa.

kpl. 1 600

2

Zestaw do cięcia cesarskiego. 

1. obłożenie chirurgiczne w kształcie litery T o wymiarach 175/250x300cm z otworem 

o wymiarach 38x32cm, wypełnionym folia chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się 

wycięcie 

w kształcie gruszki o wymiarach 18x16cm; obłożenie posiada duży zintegrowany, 

okalający otwór worek do przechwytywania płynów o wymiarach 80x100cm 

wyposażony w sztywnik, podłączenie do ssaka i organizatory przewodów – 1 szt.

2. taśma samoprzylepna w rozmiarze 9x49cm – 1 szt.

3. serweta – owinięcie noworodka 90x120cm – 1 szt.

4. ręczniki chłonne 18x25cm – 4 szt.

5. osłona na stolik Mayo 79x145cm – 1 szt.

6. serweta na stolik, będąca jednocześnie owinięciem zestawu 150x190cm – 1 szt.

Serweta w poz .1 wykonana z laminatu dwuwarstwowego: włóknina wiskozowa 

23g/m2 oraz folia PE 40 mikronów. W strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie 

laminatem dwuwarstwowym (włóknina wiskozowa 23g/m2 oraz folia PE 40 

mikronów). Minimalna gramatura serwety min. 121g/m2. Odporność serwety na 

przepuszczanie płynów min. 100cmH20. Odporność na rozciąganie na sucho dla obu 

stref min. 70kPa, odporność na roziąganie na mokro min. 58kPa.

kpl. 2 600

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 10 -  OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO



3

Serweta na stolik Mayo wymiary 79x145cm, obszar chłonny 65x85cm, nie składana 

teleskopowo. Serweta wykonana  z laminatu dwuwarstwowego: folia polietylenowa 60 

mikronów oraz wzmocnienie -włóknina wiskozowa 27g/m2/.Łączna gramatura serwety 

min. 83 g/m2. Odporność serwety  na przepuszczanie płynów w strefie pozakrytycznej 

min. 150 cmH20. Odporność serwety na rozerwanie na sucho 74kPa. 

kpl. 2 000

4

Obłożenie pola operacyjnego do transplantacji nerek.

1. Serweta chirurgiczna do laparoskopii o wymiarach 175/250x325 cm, zintegrowana 

z ekranem anestezjologicznym, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy 

brzusznej o wymiarach 25x30 cm, otoczony warstwą chłonną. Obłożenie jest 

wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie - 1szt. 

2. Organizator przewodów typu RZEP 2,5x30cm - 1szt.

3. Taśma samoprzylepna 9x49cm - 1szt.

4. Ręczniki chłonne 18x25cm - 4szt.

5. Osłona na kamerę (perforowana końcówka) 14x250cm - 1szt.

6. Osłona na stolik Mayo 79x145cm - 1szt.

7. Serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm - 1szt.                 Serweta w 

poz.1 wykonana z laminatu dwuwarstwowego:włóknina polipropylenowa12g/m²/folia 

PE 50mikronów.W strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie: folia PE 

50mikronów/włóknina 23g/m². Łączna gramatura serwety w strefie krytycznej 

min.129g/m². Odporność na przepuszczanie płynów100cmH20, odporność na 

rozerwanie na sucho min.57kPa,odporność na rozerwanie na mokro min.49kPa.

kpl. 600

5

Zestaw uniwersalny, wzmocniony. 

1. serweta górna wym. 240x150cm z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą 

chłonną 55x20cm w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów - 1szt. 

2. serwety boczne wym. 75x75cm  z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą 

chłonną 50x20cm w strefie krytycznej - 2szt. 

3. serweta dolna wym. 175x175cm  z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą 

chłonną 55x20cm w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów - 1szt. 

4. taśma samoprzylepna 9x49cm - 1szt.

5. ręczniki chłonne 18x25cm - 4szt.

6. osłona na stolik Mayo 79x145cm - 1szt.

7. serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm - 1szt. 

Serwety z pozycji 1,2oraz 3 wykonane z laminatu trójwarstwowego włóknina 

polipropylenowa 12g/m2 / folia PE 40 mikronów / włóknina wiskozowa 23 g/m2/. W 

strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie:włóknina 50g/m2.Łączna gramatura serwet 

w strefie krytycznej 122,5g/m2. Odporność na przepuszcznie płynów dla strefy mniej 

krytycznej 197cmH20. Odporność na rozerwanie na sucho w sterfie krytycznej 

min.195kPa,a odporność na rozerwanie na  na mokro 186kPa.

kpl. 2 000

 

 

……………………………………………………

 Imię i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



Załącznik nr 1.11

……………………………………………………… do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń

Nazwa (firma) Wykonawcy  dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

L.p. Przedmiot zamówienia JM ilość  

cena jedn. 

netto 

wartość 

netto 

%  

VAT

cena jedn. 

brutto wartość brutto

nazwa 

własna/kod producent

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Sterylny zestaw do zabiegów cystoskopii :   

1 serweta na stolik instrumentariuszki 120 cm x 140 cm             

2 osłony na kończyny dolne 75 cm x 120 cm                                  

  1 serweta do cystoskopii 90 cm x 175 cm z  samoprzylepnym otworem  w okolicy 

krocza 9 cm x 15 cm umieszczonym centralnie otoczonym taśmą lepną. Obłożenie 

wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. 

Gramatura laminatu 57,5 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro 185 kPa, na 

sucho 175 kPa wg metody badań EN ISO 13938-1, spływ cieczy 75% wg metody 

badań ENISO9073-11

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 

etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane 

producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety 

posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw 

zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwecie 

operacyjnej pokryta klejem repozycjonowalnym ( umożliwiającym swobodne odklejanie 

i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości  min. 5 cm, wyposażona 

w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( 

metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do 

transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

kpl. 3 000

……………………………………………………

Imię i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 11 - Sterylny zestaw do zabiegów cystoskopii



Załącznik nr 1.12

……………………………………………………… do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń

Nazwa (firma) Wykonawcy  dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

PAKIET 12- ZESTAWY OBŁOŻEŃ ORTOPEDYCZNYCH

L.p. Przedmiot zamówienia JM ilość  

cena jedn. 

netto 

wartość 

netto 

%  

VAT

cena jedn. 

brutto wartość brutto

nazwa 

własna/kod producent

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2

Zestaw do artroskopii kolana

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm                            

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm                             

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm                                                           

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm                                           

1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm  z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze 

zintegrowana torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami 

do mocowania przewodów i drenów  oraz uchwytem typu rzep. 

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 

57 g/m2(+/-0,5 g/m2).Wytrzymałość na wypychanie na mokro185 kPa,wytrzymałość na wypychanie  na sucho 175 kPa wg 

metody badań EN ISO 13938-1, spływ cieczy 75% wg metody EN ISO 9073-11.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019. Zestaw posiada min 2 etykiety samoprzylepne 

zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. 

Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.                                                                                                             

Zestaw sterylny (metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w 

worek foliowy oraz karton zewnętrzny.                                                                                                                                   

kpl. 400

Zestaw do chirurgii stawu biodrowego

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm (wielkość wzmocnienia 75x90, gramatura wzmocnienia  min 150 g/m2)                               

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm                                       

1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm             

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm                                       

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm                             

2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm                               

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny ) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm, 

z osłoną podpórek kończyn górnych                                                                                                                                                                 

1 serweta operacyjna  wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi 

uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura 

laminatu podstawowego 57g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Wytrzymałość na wypychanie na mokro 185 kPa, na sucho 175 kPa wg metody 

badań EN ISO 13938-1, spływ cieczy 75% wg metody badań ENISO9073-11.Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty 

chłonne, w serwecie anestezjologicznej o wymiarach 25 cm x 60 cm ( +/- 1 cm ), w serwecie dolnej 100 cm x 50 cm (+/- 1 cm). 

Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109g/m2 (+/-0,5 g/m2). Wytrzymałość na wypychanie na mokro  

273 kPa, na sucho 283 kPa wg metody badań ENISO 13938-1, zdolność absorbcji cieczy 477% wg metody badań EN ISO 9073-

6. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795: 2019. Zestaw posiada min 2 etykiety samoprzylepne 

zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. 

Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie 

papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do 

transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.                                                                                                                                   

kpl. 1000

Parametry wymagane:

Materiał obłożenia powinien spełniać  wymagania wysokie normy EN PN 13795.

……………………………………………………

Imię i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY



Załącznik nr 1.13

……………………………………………………… do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń

Nazwa (firma) Wykonawcy  dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

L.p. Przedmiot zamówienia JM ilość  

cena jedn. 

netto 

wartość 

netto 

%  

VAT

cena jedn. 

brutto wartość brutto

nazwa 

własna/kod producent

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Osłon przetwornika obrazu, 1- częściowa o wymiarach 90 x 225 cm  

Zestaw do osłony przetwornika obrazu zawiera następujące komponenty:

- 1 szt. osłona przetwornika obrazu wykonana z folii polietylenowej o grubości 50 

µm (bezbarwna, transparentna), osłona składana teleskopowo

- 2 szt. naklejka (czerwona, okrągła)

- 2 szt. elastyczna samoprzylepna taśma włókninowa 9x50cm

Komponenty zestawu dodatkowo owinięte w serwetę celulozowo-polietylenową.

Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie 

jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane 

producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.

Opakowanie zbiorcze  w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do 

transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny.

szt. 2 000

……………………………………………………

Imię i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

 PAKIET NR 13- Osłona przetwornika obrazu



……………………………………………………… Załącznik nr 1.14

Nazwa (firma) Wykonawcy do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń

 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Lp Nazwa asortymentu 
Nazwa 

handlowa
j.m.

Ilość 

zestawów

cena zestawu 

netto 

wartość 

netto 
%  VAT

cena zestawu 

brutto
wartość brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Zestaw do żywienia p/jelitowego o składzie:

1x serweta 2-warstwowa PP+PE min. 55g/mkw nieprzylepna 

50x50cm

1x fartuch chirurgiczny typu open back, SMS , min. 35g/mkw, 

szwy ultradźwiękowe, mankiety 1005 poliester

1x czepek chirurgiczny wiązany z tyłu, bez gumki

1x maska chirurgiczna na gumki, 3-warstwowa.

Zestaw dodatkowo opakowany w papier krepowy.

Każdy zestaw z min. 4 naklejki z LOT, REF i datę ważności oraz 

polską nazwę zestawu.

kpl. 1000

* Zestawy zgodne z normą EN 13795 1-3. Bezpiecznie pakowane do transportu w 2 opakowania transportowe.

* Wymaga się certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydanego przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą

……………………………………………………

Imię i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 14 - Zestawy do żywienia pozajelitowego 



Załącznik nr 1.15

……………………………………………………… do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń

Nazwa (firma) Wykonawcy  dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

L.p. Przedmiot zamówienia JM ilość  

cena jedn. 

netto 

wartość 

netto 

%  

VAT

cena jedn. 

brutto wartość brutto

nazwa 

własna/kod producent

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
ZESTAW I - Sterylne obłożenia do zabiegów sercowo - naczyniowych 

zestaw 3 000

2 ZESTAW II - Sterylne obłożenia do zabiegów sercowo - naczyniowych zestaw 2 000

Parametry wymagane:

 

ZESTAW I -   skład zestawu : poz. od 1 do 10 i poz. 12 ,13 i 14

ZESTAW II  -   skład zestawu : poz. od 1 do 14

4) ręczniki papierowe do osuszania rąk, celuloza biała - 3 szt.; 37 x 57 cm.

6)  miseczki z tworzywa sztucznego o pojemności min. 250ml w 2-ch różnych kolorach - 2 szt.

7) osłona detektora z gumką o wym. 100cm x 90cm - 1 szt.  

8) pokrowiec na osłonę z gumką o wymiarach 120cm x 120cm - 1 szt.  

9) gaziki bawełniane 7,5 x 7,5 - 10szt. (sterylne )

11) sterylny wprowadzacz metalowy - igła tępa do PTCA - 1 szt. (pakowany osobno)  

13) nici syntetyczne niewchłanialne 0;  dł. 75cm (+/-..cm) - 1 szt.

14) zestaw do monitorowania ciśnienia z przetwornikiem jednorazowego użytku - 1 szt.

UWAGA!

Karty techniczne gotowego wyrobu 

 

……………………………………………………

Imię i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

10) zestaw do oszczędności kontrastu o długości 150cm z kolcem oraz zastawką bezzwrotną na końcu drenu 

zapobiegającą cofaniu się kontrastu

12) kolec przelewowy do transferu płynów i leków z opakowań o dużych pojemnościach, umożliwiający bezpieczne i 

szybkie przelewanie kontrastu z dużych opakowań do miseczek; przyrząd zakończony z obu stron kolcami 

zabezpieczonymi nasadkami chroniacymi przed skażeniem; dł. kolca 60 - 65mm;  kolec posiadający kanał powietrzny i 

płynowy; w połowie długości kolca  poprzeczka o dł. 3 cm stabilizująca - 1 szt.

wyrób po procesie sterylizacji zgodny z wymogami normy PN-EN  13795 1-3 dla wyrobów o wymaganiach wysokich dla 

strefy krytycznej, potwierdzony badaniami 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 15    STERYLNE OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW SERCOWO - NACZYNIOWYCH

1) serweta na pacjenta o wymiarach 220cm x 330cm  posiadająca 4 otwory otoczone taśmą lepną; z tkaniny 3-wartwowej z warstwą absospcyjną 140cm x 

150cm. Z dostepem do obu tętnic udowych oraz obu tętnic promieniowych z wstawką przezroczystą dla ochrony pulpitu sterowniczego o wymiarach 63cm x 

380cm - 1 szt.Włóknina trójwarstwowa typu SMS o gramaturze 50g/m2, dodatkowe wzmocnienie wysokochłonne w strefie otworów wykonane z laminatu 

dwuwarstwowego. Łączna gramatura strefy chłonne 150,6g/m2

2) fartuch chirurgiczny, rozm. L - 2 szt. wykonany z włóknicy trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 44,2g.m2

3) serweta trójwarstwowa, serweta na stolik zabiegowy z laminatu chłonnego nieprzemakalnego, 3-warstwowy o gramaturze 54g/m2, rozm. 100cm x 150cm - 

1 szt. 

5) serweta wysoko absorpcyjna 40cm x 60cm, trójwarstwowa (wew. i zew. włóknina pomiędzy warstwami- tworzywo sztuczne). Materiał: folia 

nieprzemakalna, wysokoabsorpcyjny wkład chłonny złożony z celulozy wzmocnionej poliestrem  - 1 szt.  



Załącznik nr 1.16 

……………………………………………………… do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń

Nazwa (firma) Wykonawcy  dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

L.p. Przedmiot zamówienia JM ilość  

cena 

jedn. 

netto 

wartość 

netto %  VAT

cena jedn. 

brutto wartość brutto

nazwa 

własna/ko

d producent

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Obłożenia sterylne do zabiegów angiograficznych zestaw 2 000

 

Parametry wymagane:

 ……………………………………………………

  Imię i nazwisko osoby

 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Skład zestawu :

1) serweta na stół instrumentarium wym. 150cm x 200cm (owinięcie zestawu)  - 1 szt.  

2) ręcznik wysoko chłonny - 4 szt.

4) kompres gazowy o wymiarach 10cm x 10cm, 17 nitkowy, 16 warstwowy - 10 szt.

5) plastikowe kleszczyki do mycia, dł. 23cm. - 1szt.

6) strzykawka 10 ml, 3 częściowa, Luer Lock - 1 szt.

7) strzykawka 20 ml, 3 częściowa, Luer Lock - 1 szt.

9) miska okrągła o poj. 500ml, niebieska z podziałką - 1 szt.

10) miska o poj. 500ml, przezroczysta - 1 szt.

11) osłona ma aparaturę rozm. 90cm x 80cm (+/-1 cm), prostokątna, zakończona elastyczną gumką - 1 szt.

13) miska na prowadnik 2500ml, niebieska, pozwalająca na zabezpieczenie prowadnika przed wysunięciem - 1 szt.

 

UWAGA!

Należy załączyć kartę katalogową dla oferowanego zestawu

15) opakowanie jednsotkowe typu  folia/Tyvek ( folia w białym kolorze nie transparentna) 

umozliwiające rozpakowanie zestawu zgodnie z zasadami aseptyki, posiadające czytelną 

etykietę, przymocowaną na stałe, zawierającą opis składu w języku polskim, znak CE oraz 2 

samoprzylepne naklejki identyfikujące wyrób.

 Wyroby podlegające normie  PN-EN  13795 powinny ją spełniać (pozycja 1,3,8,14)

Dla potwierdzenia wymaganych parametrów oraz normy PN EN 13795 należy dołączyć 

karty techniczne gotowego wyrobu (tj. badanie przeprowadzone na wyrobie 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 16  -  STERYLNE OBŁOŻENIA  DO ZABIEGÓW ANGIOGRAFICZNYCH

3) fartuch chirurgiczny  rozm. XL; wzmocniony , wykonany z hydrofobowej włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, wyposażony w 

nieprzemakalne wstawki z laminatu dwuwarstwowego na rękawach i  przedniej części fartucha (gramatura wstawek 37 g/m2); 

szwy fartucha wykonane techniką ultradźwiękową, mankiet o dł. 9 cm (+/- 1cm). Odporność na przenikanie cieczy >155cm H2O 

(strefa krytyczna). Fartuch wiązany w troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu w okolicach  szyi zapięcie na  

rzep - dł. min. 14cm. Rozmiar nadrukowany na fartuchu pozwalający na idntyfikację przed rozłożeniem. fartuch złożony w 

sposób zapeniający aseptyczną aplikację , długość fartucha 146 cm +/- 3 cm)- 2 szt.

8) samoprzylepna serweta operacyjna o wymiarach 75cm x 90cm (+/-1.cm), wykonana z laminatu trójwarstwowego o 

gramaturze 70g/m2 (polipropylen + polietylen + polipropylen), dodatkowo wzmocniona w strefie krytycznej wstawką chłonną 

wykonaną z laminatu dwuwarswtowego (wysoko chłonny poliester + folia PE), o gramaturze 74g/m2 (Absorpcja w strefie 

krytycznej min. 1000% (500 g/m2) (według EN ISO 9073-6) - 1 szt. 

12) osłona na aparaturę w kształcie beretu o wym. po naciągnięciu średnica 140cm x 150cm ; 

wykonana z folii PE - 1 szt.

14) Obłożenie chirurgiczne do angiografii udowej o wym. 230cm x 350cm (+/- 1cm) wyposażone w 2 

samoprzylepne otwory w okolicach tętnic udowych o śr. 7,5cm otoczone folia chirurgiczną (pow. 

samoprzylepna od strony pacjenta o wym. 16cm x 16cm (+/- 1cm); oraz dwa samoprzylepne otwory 

umozliwiające wkłucie do tętnicy promieniowej o wym. 7cm x 5cm (powierzchnia samoprzylepna od 

strony pacjenta o wym 12cm x 14cm (+/- 1 cm). Serweta posiadająca dodatkową wstawkę  chłonną w 

kształcie litery "T" o wym. 230cm/120 x 180cm (+/- 1cm);wykonaną z laminatu dwuwarswtowego o 

tgramaturze 74g.m2 (wysoko chłonny  poliester + folia PE); dwa zintegrowane panele o szer. 55cm (+/- 

1cm) służące do przykrycia pulpitu sterowniczego na całej długości serwety, wykonane z folii PE. Serweta 

wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g.m2 (jedną z warstw stanowi folia PE o 

grubości 25 mikronów). Serweta o wysokiej odporności na przenikanie cieczy: strefa krytyczna > 370cm 

H2O; strefa mniej krytyczna > 260 cmH2O; wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne - odporność 

na wypychanie na sucho/mokro > 327 kPa; absorpcja płynów (strefa krytyczna) na poziomie >1000% 

(>500g.m2) (badane wg EN ISO 9073-6 spełniające wymogi normy PN EN 13795  wymagania wysokie 

na całej powierzchni.



Załącznik nr 1.17

……………………………………………………… do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń

Nazwa (firma) Wykonawcy  dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

L.p. Przedmiot zamówienia JM ilość  

cena jedn. 

netto 

wartość 

netto 

%  

VAT

cena jedn. 

brutto wartość brutto

nazwa 

własna/kod producent

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Sterylna serweta absorpcyjna  szt. 700

 

Parametry wymagane:

1.Serweta o wymiarach 40 x 48 cm (+/- 3cm)

2.Serweta złożona z 6 warstw wysoko absorpcyjnej włókniny,

3.Gramatura 60g/m2 (+/-5g/m2)

4.Taśma przylepna na dłuższym boku,

5.Absorpcja >700%, > 440 g/m2

6.Opakowanie jednostkowe posiadające etykietę 

samoprzylepną do wklejenia do protokołu medycznego

UWAGA!

Serwety mają spełniać wymogi nory PN-EN  ISO 9073-6

……………………………………………………

Imię i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 17 - STERYLNA SERWETA ABSORPCYJNA

Na potwierdzenie parametrów należy dołączyć kartę techniczną gotowego wyrobu po 

sterylizacji potwierdzającą spełnianie parametrów 



……………………………………………………… Załącznik nr 1.18

Nazwa (firma) Wykonawcy do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń

 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

L.p. Przedmiot zamówienia JM ilość  
cena jedn. 

netto 

wartość 

netto 

%  

VAT

cena jedn. 

brutto
wartość brutto

nazwa 

własna/kod
producent

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Sterylna,bezlateksowa,jednorazowa osłona na sondę do 

USG śródoperacyjne w rozmiarze 13cm x 61cm 

zawierająca w zestawie sterylny żel do USG 1x20g , 

gumkami i tasmami do  mocowania osłony na głowicy, 

niebieską sterylną serwetę w rozmiarze 40x40cm.

szt. 3000

2

Sterylna, jednorazowa osłona na sprzęt medyczny 

ściągnięta elastyczną gumką.Znaczona na bordowo. 

Rozmiar 400/800mm

szt. 1200

3

Sterylna,bezlateksowa,jednorazowa osłona na sondę do 

USG śródoperacyjne w rozmiarze 12cm x 244cm 

zawierająca w zestawie sterylny żel do USG 1x20g , 

gumkami i tasmami do  mocowania osłony na głowicy, 

niebieską sterylną serwetę w rozmiarze 40x40cm.

szt. 1000

4

Sterylna, bezlateksowa,jednorazowa osłona na sondę do 

USG przezprzełykowego w komplecie z 

ustnikiem,klipsem i sterylnym żelem o wymiarach 

30mmx11mmx1000mm.

szt. 60

 

 

……………………………………………………

Imię i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 18 – Sterylne osłony na sprzęt



……………………………………………………… Załącznik nr 1.19

Nazwa (firma) Wykonawcy do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń

 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

L.p. Przedmiot zamówienia JM ilość  

cena 

jedn. 

netto 

wartość 

netto 

%  

VAT

cena 

jedn. 

brutto

wartość brutto
nazwa 

własna/kod
producent

1

Fartuch urologiczny (endoskopowy)                                                             Sterylny 

jednorazowy fartuch urologiczny odpychający płyny przeznaczony do precedur 

generujących dużą ilość płynów. Górna część fartucha i rękawy wykonane z włókniny 

typu spunlace 68g/m2 zapewniającej komfort termiczny, dolna część fartucha 

wykonana z folii PE o grubości 50µm. Specjalna konstrukcja dolnej części fartucha w 

postaci kontrafałdy zabezpiecza kończyny dolne użytkownika szczególnie w pozycji 

siedzącej. Rękawy są wykonane z włókniny typu spunlace z dodatkowym 

wzmocnieniem (PP/PE) od wewnątrz (długość min. 53cm) z dodatkową taśmą 

poliestrową zabezpieczającą łączenie materiału wzmocnienia. Mankiety rękawów min. 

9cm. Miejsce łączenia górnej części (spunlace) z dolną częścią (folia PE) 

zabezpieczone od wewnątrz dodatkową taśmą 6x50cm. Fartuch w tylnej części 

posiada zapięcie typu rzep oraz foliowe troki do wiązania. Obszary krytyczne fartucha 

spełniają EN13795:2019 wymagania wysokie, powierzchnia krytyczna produktu i 

AAMI PB70 poziom 3. 

szt. 1800

 12

 

 

UWAGA!

Fartuchy mają spełniać wymogi normy PN-EN 13795

Na potwierdzenie należy dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające

ten wymóg dla wyrobów po sterylizacji.

……………………………………………………

Imię i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 19 - Sterylny fartuch endoskopowy



Załącznik nr 1.20

……………………………………………………… do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń

Nazwa (firma) Wykonawcy  dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

L.p. Przedmiot zamówienia JM ilość  

cena jedn. 

netto 

wartość 

netto %  VAT

cena jedn. 

brutto wartość brutto

nazwa 

własna/kod producent

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Bezpudrowa, sterylna rękawica chirurgiczna, syntetyczna neoprenowa, 

o kształcie anatomicznym, kolor kremowy ( naturalny), powierzchnia 

zewnętrzna: gładka wkończenie  z mikroteksturą , silikonowana  , 

powierzchnia  wewnętrzna pokryta polimerem powlekanym powłoką, 

która pozwala na szybkie i łatwe zakładanie rękawic na wilgotne i suche 

dłonie ( technologia Dermashield)  Mankiet rękawicy rolowany, z 

techonologią SUREFIT ( eliminacja zwijania mankietu) . Bardzo 

elastyczna i cienka. Nie zawiera katalizatorów minimalizując alergię 

typIV

Mankiet rolowany. Rozmiar rękawicy od 5,5 do 9,0

Posiada rejestrację CE jako wyrób medyczny klasa II a oraz jako środek 

ochrony osobistej kat III. AQL 0,65 po zapakowaniu; zgodna z normą 

EN-455 części:1-4; ASTM F-1671; ASTM D6978 (badanie na 

przenikanie cytostatyków)

Siła przy rozdarciu 12N (po starzeniu).

Szczelnie pakowana parami, zróżnicowana na prawą i lewą dłoń. Na 

opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, 

numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak 

CE, sterylizacja rękawic promieniami gamma.

 para 1 000

Wymagane parametry:

1/ Grubość rękawicy

  * palec  0,140 mm

  * dłoń  0,130mm

  * mankiet  0,140 mm

tolerancja  grubość  +/-  0,01 mm

 2/ Długość  rękawicy

  * min  301 mm

3/ Odporna  na rozerwanie ……………………………………………………

4/ Łatwa w nakładaniu Imię i nazwisko osoby

5/ Dobrze dopasowana uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

 PAKIET NR 20 -  RĘKAWICE CHIRURGICZNE



Załącznik nr 1.21

……………………………………………………… do oferty na dostawę sterylnych  fartuchów i obłożeń

Nazwa (firma) Wykonawcy  dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

L.p. Przedmiot zamówienia JM ilość  cena jedn. 

netto 

wartość netto %  

VAT

cena jedn. 

brutto

wartość brutto nazwa własna 

/kod

producent

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zestaw z wycięciem U ze wzmocnieniem: 

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm                                                                                                                                                             

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta samoprzylepna 75 cm x 90 cm

1 serweta samoprzylepna z wycięciem "U" wzmocniona 225 cm x 260 cm wycięcie 10 

cm x 100 cm

1 serweta samoprzylepna 150 cm x 240 cm z paskami samoprzylepnymi dzielonymi 

15 cm + 70 cm + 15 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina 

polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m2(+/- 

0,5g/m2)  wytrzymanie na wypychanie na sucho 175 kPa, wytrzymanie na 

wypychanie na mokro 185 kPa według metody badań EN ISO 13938-1.W serwecie z 

wycięciem U wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 

110x50cm (+/-2cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 

g/m2 (+/-0,5g/m2). W obszarze wzmocnionym  wytrzymałość na wypychanie na 

sucho 283kPa, wytrzymanie na wypychanie na mokro 273 kPa  , spływ cieczy 45% wg 

metody badań EN ISO 9073-11,zdolność absorbcji cieczy 348% według metody badań 

EN ISO 9073-6. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 

13795:2019. Zestaw posiada min 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr 

katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie 

zaznaczony kierunek otwierania. Serwety  posiadają oznaczenia kierunku rozkładania 

w postaci piktogramów.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w 

serwetach operacyjnych wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru 

zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) 

jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy 

oraz karton zewnętrzny.                                                                                                       

Zestaw  uniwersalny wzmocniony:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm                                                                                                                                                             

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne  serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona  175 cm x 180 cm z paskiem 

samorzylepnym 80 cm

1 serweta samoprzylepna 150 cm x 250 cm z paskami samoprzylepnymi  15 cm + 70 

cm + 15 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina 

polipropylenowa i folia polietylenowa.Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m2(+/- 

0,5g/m2)  wytrzymanie na wypychanie na sucho 175 kPa, wytrzymanie na 

wypychanie na mokro 185 kPa według metody badań EN ISO 13938-1.Wokół pola 

operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20x50 

cm (+/-5cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 

109g/m2(+/-0,5g/m2). W obszarze wzmocnionym  wytrzymałość na wypychanie na 

sucho 283kPa, wytrzymanie na wypychanie na mokro 273 kPa  według metody badań 

EN ISO 13938-1. Spływ cieczy 45% wg metody badań EN ISO 9073-11,zdolność 

absorbcji cieczy 348 % według metody badań EN ISO 9073-6. Materiał obłożenia 

spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795 : 2019. Zestaw posiada min 2 

etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane 

producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety 

posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w 

serwetach operacyjnych wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru 

zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) 

jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy 

oraz karton zewnętrzny.                                                                                                       

3

Uchwyt do mocowania przewodów i drenów                                                                                                                                                                                                                                             

Sterylny samoprzylepny uchwyt do mocowania przewodów i drenów  z 2  trokami z 

włókniny spunlace o wymiarach 3x30cm (umożliwiającymi przewiązanie kilku 

przewodów równocześnie) przymocowanymi do foliowej  taśmy samoprzylepnej  o 

wymiarach 9 x 11 cm. Materiał spełnia wymagania normy EN PN 13795 : 2019. 

Opakowanie zbiorcze 220 szt w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do 

transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny.                                

szt. 6000

 

……………………………………………………

Imię i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

2 kpl. 10000

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 21    Zestawy Uniwersalne

1 kpl. 4 000



Załącznik nr 1.22

……………………………………………………… do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń

Nazwa (firma) Wykonawcy  dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

L.p. Przedmiot zamówienia JM ilość  

cena 

jedn. 

netto 

wartość 

netto 

%  

VAT

cena 

jedn. 

brutto wartość brutto

nazwa 

własna/kod producent

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Zestaw do porodu:

1 serweta 2-warstwowa 100 cm x 150 cm (owinięcie zestawu)

10 kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm

1 ręcznik 30 cm x 20 cm

1 serweta 2-warstwowa 75 cm x 90 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm

1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 90 cm x 92 cm z  zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę i 

zintegowanym przeźroczystym workiem wykonanym z folii PE.                                                                                                            

1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 85 cm x 92 cm  typu kieszeń  w kształcie rożka z zakładką do aseptycznej 

aplikacji pod pacjentkę.                 Serweta stanowiąca owinięcie zestawu i obłożenie pacjentki wykonane z laminatu 2-

warstwowego z folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze 48 g/m2,  połączonych w technice 

współwytłaczania. Wytrzymałość laminatu na wypychanie na sucho 94 kPa, na mokro 114 kPa według metody badań EN ISO 

13938-1.

Serweta pod pacjentkę posiada zakładkę o szerokości 20cm, z czytelnymi piktogramami dłoni lewej i prawej, która umożliwia 

aseptyczną aplikację oraz zintegrowaną torbę do zbiórki płynów o pojemności 3500 ml z podziałką. W górnej części torby jest 

sztywnik posiadający na końcach dodatkowe wzmocnienia w postaci taśm samoprzylepnych. Torba wykonana z folii 

polietylenowej o grubości 80 µm. Rozmiar torby 56x58cm

Serweta na łożysko w kształcie rożka szer. 85 x dł. 92,5cm, wykonana w całości z materiału 2-warstwowego, posiada 

sztywnik, który ma na końcach dodatkowe wzmocnienia w postaci taśm samoprzylepnych

Serweta dla noworodka wykonana z miękkiej białej włókniny typu spunlace.

Materiał  spełnia wymagania PN EN 13795: 2019 dla obłożeń chirurgicznych oraz  AAMI PB70, poziom 3.       

Zestaw posiada min  2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na 

opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. 

Zestaw zapakowany w opakowanie papierowo foliowe, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : 

tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

kpl. 3 000

……………………………………………………

Imię i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

 PAKIET NR 22 -  Zestaw porodowy



Załącznik nr 1.23

……………………………………………………… do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń

Nazwa (firma) Wykonawcy  dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

L.p. Przedmiot zamówienia JM ilość  

cena jedn. 

netto 

wartość 

netto %  VAT

cena jedn. 

brutto wartość brutto

nazwa 

własna/ko

d producent

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Sterylna jednorazowa osłona z unikatowym 

oznaczeniem kodowym,kompatybilna z mobilnym 

stolikiem zabiegowym z nawiewem powietrza jałowego, 

typ LAF-02

szt. 700

……………………………………………………

Imię i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

 PAKIET NR 23 -  Sterylne jednorazowe osłony



Załącznik nr 1.24

……………………………………………………… do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń

Nazwa (firma) Wykonawcy  dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

L.p. Przedmiot zamówienia JM ilość  

cena jedn. 

netto 

wartość 

netto %  VAT

cena jedn. 

brutto wartość brutto

nazwa 

własna/kod producent

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Zestaw do stymulatorów:

1. Chusta angiograficzna 260 x 335 cm z 2 otworami w kształcie kwadratu o wym. 20x20cm w 

całości wypełnioną folią chirurgiczną, otwory umieszczone 115cm od górnego brzegu chusty. W 

strefie krytycznej wzmocnienie o wym. 100x200cm. Z obu stron serwety przezroczyste panele 

służące do zabezpieczenia pulpitu o wym. 55x335cm

2. 1 x Fartuch rozmiar XL wykonany z trójwarstowej włókniny typu SMS, rękaw zakończony 

niepylącym, elastycznym mankietem o długości min. 7 cm, rękaw typu reglan, zapięcie pod szyją 

na rzep, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem 

sterylności, złożenie w sposób "book folded" ułatwiające samodzielne założenie fartucha przez 

chirurga w sposób aseptyczny

3. 1 x Powłoka ochronna 120 x 120 cm typu czepek

4. 2 x Ręcznik papierowy 30 x 40 cm

5. 1 x Skalpel Fig. 20

6. Kolec przelewowy do transferu płynów i leków z opakowań o dużych pojemnościach: przyrząd 

zakończony z obu stron kolcami zabezpieczonymi nasadkami chroniącymi przed skażeniem , dł. 

kolca 60 - 65 mm ,kolec posiadający kanał powietrzny i płynowy

7. 1 x Chusta dwuwarstwowa 140 x 150 cm (owinięcie zestawu)

8. Zestaw powinien być zapakowany w opakowanie folia – papier.

9. Skład zestawu w j. polskim na etykiecie głównej i 2 x etykiety samoprzylepne z nadrukiem w 

języku polskim zawierające informacje o nazwie zestawu, numerze katalogowym i datą ważności 

do wklejenia w dokumentację medyczną.

kpl. 1 200

2

Zestaw do ablacji:

1. Chusta na pacjenta o wym. 230 x 315 cm z dwoma lepnymi otworami w kształcie kwadratu 

12x12cm wypełnione częściowo przezroczystą klejąca folią ( sam otwór 10x10cm) Otwory 

umieszczone w odległość 66cm od górnego brzegu chusty. Z 2 stron przezroczysta folia o wym. 

65x315cm  

2. fartuch chirurgiczny jałowy wykonany z trójwarstowej włókniny typu SMS, rękaw zakończony 

niepylącym, elastycznym mankietem o długości min. 7 cm, rękaw typu reglan, zapięcie pod szyją 

na rzep, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem 

sterylności, złożenie w sposób "book folded" ułatwiające samodzielne założenie fartucha przez 

chirurga w sposób aseptyczny, rozmiar XL- 2 szt. 

3. Ręczniki papierowe 30 x40 cm – 1 szt

4. powłoka ochronna 85 x 90 cm typu torba- 1 szt

5. powłoka ochronna 120 x 120 cm typu czepek- 1 szt

6. Gaziki( rozmiar jaja) – 6 szt

7. Miska 250 ml, przezroczysta – 3 szt

8. kleszczyki proste dł. 20cm z polikarbonatu - 1 szt

9. strzykawka 10 ml, luer – 5 szt

10. igła 0,80 x 40 mm, 21 G – 3 szt

11. kompresy 10 x 10 cm, 12 warst- 20 szt

12. osłonka na kabel ok. 140 cm – 3 szt

13. serweta 75 x 90 cm z otworem o śr. 9cm – 1 szt

12. Kolec przelewowy do transferu płynów i leków z opakowań o dużych pojemnościach: przyrząd 

zakończony z obu stron kolcami zabezpieczonymi nasadkami chroniącymi przed skażeniem , dł. 

kolca 60 - 65 mm ,kolec posiadający kanał powietrzny i płynowy

13. chusta na stolik do spakowania zestawu 152 x 190 cm

Zestaw powinien być zapakowany w opakowanie folia – papier.

Skład zestawu w j. polskim na etykiecie głównej i 2 x etykiety samoprzylepne z nadrukiem w 

języku polskim zawierające informacje o nazwie zestawu, numerze katalogowym i datą ważności 

do wklejenia w dokumentację medyczną.

kpl. 800

……………………………………………………

Imię i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

 PAKIET NR 24 - Obłożenia kardiologiczne



Załącznik nr 1.25

……………………………………………………… do oferty na dostawę sterylnych  fartuchów i obłożeń

Nazwa (firma) Wykonawcy  dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

L.p. Przedmiot zamówienia JM ilość  
cena jedn. 

netto 

 wartość 

netto  

%  

VAT

cena jedn. 

brutto
wartość brutto

nazwa 

własna/kod producent

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Osłona na kończynę dolną- 75cm x 120cm (nogawica) wykonana z laminatu 

dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura 

laminatu 57 g/m2 (+/-0,5g/m2). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy 

EN PN 13795 : 2019. Opakowanie jednostkowe posiada min 2 etykiety samoprzylepne 

zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Osłona pakowana 

a' 2 szt. Posiada piktogram ułatwiający kierunek rozkładania. Opakowanie zbiorcze 30 

szt w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo 

w karton zewnętrzny.

szt. 3500

2

Osłona ortopedyczna na kończynę o wymiarach 33 x 110 cm z 2 taśmami 

samoprzylepnymi 10 x 50 cm. Osłona ortopedyczna na kończynę wykonana z 

laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. 

Gramatura laminatu 57 g/m2.(+/-0,5g/m2) Materiał obłożenia spełnia wymagania 

wysokie normy EN PN 13795 : 2019. Opakowanie jednostkowe posiada min 2 

etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę 

ważności. Osłona pakowana a' 1 szt. razem z 2 polietylenowymi taśmami 

samoprzylepnymi 10 x 50 cm szt. Osłona złożona w sposób ułatwiający jałową 

aplikację na kończynę pacjenta- włóknina polipropylenowa wewnątrz, folia 

polietylenowa na zewnątrz zabezpiecza przed przemakaniem. Opakowanie zbiorcze 38 

szt w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo 

w karton zewnętrzny.

szt 3500

3

Kieszeń na narzędzia chirurgiczna 1-komorowa o wymiarach 38 x 40cm. Sterylna 

kieszeń na narzędzia 1- komorowa wykonana z przeźroczystej folii polietylenowej, bez 

sztywnika.Opakowanie jednostkowe posiada min 2 etykiety samoprzylepne 

zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Na dłuższym 

brzegu kieszeni znajduje się pasek samoprzylepny wyposażony w marginesy 

ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Opakowanie zbiorcze 110 szt w 

formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w 

karton zewnętrzny.

szt. 4000

4

Serweta operacyjna 75cm x 90 cm - Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego 

włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2.(+/-

0,5g/m2) Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795 : 2019. 

Wytrzymałość na wypychanie na mokro 185 kPa, na sucho 175 kPa według metody 

badań EN ISO 13938-1 zdolność absorbcji cieczy 340% według metody badań EN 

ISO 9073-6. Opakowanie posiada min 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr 

katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.Pojedyncze sterylne serwety 

zapakowane do transportu w kartonowy dyspenser oraz karton zewnętrzny. Produkt 

zapakowany w opakowanie papierowo foliowe, sterylizowany tlenkiem etylenu

szt. 1600

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 25 Akcesoria



5

Serweta operacyjna samoprzylepna 90 cm x 110 cm. Serweta wykonana z laminatu 

dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura 

laminatu 57g/m2(+/-0,5g/m2).Wytrzymałość na wypychanie na mokro 185 kPa, na 

sucho 175 kPa według metody badań EN ISO 13938-1. Zdolność absorbcji cieczy 

340% według metody badań EN ISO 9073-6.Materiał obłożenia spełnia wymagania 

wysokie normy EN PN 13795: 2019. Opakowanie posiada min 2 etykiety 

samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. 

Taśma mocująca w serwecie wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru 

zabezpieczającego. Pojedyncze sterylne serwety zapakowane do transportu w 

kartonowy dyspenser oraz karton zewnętrzny. Produkt zapakowany w opakowanie 

papierowo foliowe, sterylizowany tlenkiem etylenu.

szt. 8000

6

Serweta operacyjna samoprzylepna 150 cm x 180 cm. Serweta wykonana z laminatu 

dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura 

laminatu 57g/m2.(+/- 0,5 g/m2) .Wytrzymałość na wypychanie na mokro 185 kPa, na 

sucho 175 kPa według metody badań EN ISO 13938-1 zdolność absorbcji cieczy 

340% według metody badań EN ISO 9073-6. Materiał obłożenia spełnia wymagania 

wysokie normy EN PN 13795: 2019 Opakowanie posiada min 2 etykiety 

samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane 

producenta.Taśma mocująca w serwecie wyposażona w marginesy ułatwiające 

odklejanie papieru zabezpieczającego. Pojedyncze sterylne serwety zapakowane do 

transportu w kartonowy dyspenser oraz karton zewnętrzny. Produkt zapakowany w 

opakowanie papierowo foliowe, sterylizowany tlenkiem etylenu

szt 3000

7

Serweta operacyjna samoprzylepna 150 cm x 240 cm. Serweta wykonana z laminatu 

dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura 

laminatu 57g/m2.(+/-0,5g/m2) .Wytrzymałość na wypychanie na mokro 185 kPa, na 

sucho 175 kPa według metody badań EN ISO 13938-1 zdolność absorbcji cieczy 

340% według metody badań EN ISO 9073-6.Materiał spełnia wymagania wysokie 

normy PN EN 13795: 2019 Opakowanie posiada min 2 etykiety samoprzylepne 

zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.Taśma 

mocująca w serwecie wyposażona w marginesy łatwiające odklejanie papieru 

zabezpieczającego. Pojedyncze sterylne serwety zapakowane do transportu w 

kartonowy dyspenser oraz karton zewnętrzny. Produkt zapakowany w opakowanie 

papierowo foliowe, sterylizowany tlenkiem etylenu

szt 4200

8

Taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 9 x 50 cm. Taśma samoprzylepna 

włókninowa. Materiał spełnia wymagania normy EN PN 13795: 2019. Pakowana po 1 

szt.Opakowanie zbiorcze 250 szt w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do 

transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny.                                       

szt 5000



9

Serweta do obłożenia krocza o wymiarach 20 x 40 cm. Sterylna serweta do obłożenia 

krocza o wymiarach 20 x 40 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina 

polipropylenowa, folia polietylenowa. Gramatura laminatu                     57 g/m2(+/-

0,5g/m2).Wytrzymałość na wypychanie na mokro 185 kPa, na sucho 175 kPa, według 

metody badań EN ISO 13938-1.Zdolność absorbcji cieczy 340% według metody 

badań EN ISO 9073-6.                                                                                            

Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795 : 2019. Opakowanie 

jednostkowe posiada min 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr 

katalogowy, LOT i datę ważności. Na wszystkich brzegach serwety znajduje się pasek 

samoprzylepny  wyposażony w marginesy ułatwiające odklejanie papieru 

zabezpieczającego Opakowanie zbiorcze 140 szt w formie kartonowego podajnika/ 

dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny.

szt 3000

10

Serweta operacyjna samoprzylepna 50 cm x 50 cm.Serweta wykonana z laminatu 

dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura 

laminatu 57 g/m2(+/-0,5g/m2). Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 

13795: 2019. Opakowanie posiada min  2 etykiety samoprzylepne zawierające nr 

katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Taśma mocująca w serwecie 

wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego.                                                                                             

Pojedyncze sterylne serwety zapakowane do transportu w kartonowy dyspenser oraz 

karton zewnętrzny. Produkt zapakowany w opakowanie papierowo foliowe, 

sterylizowany tlenkiem etylenu.

szt 1000

11

Serweta na stolik Mayo 80cm x 145 cm 

Serweta w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, 

wykonana z zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny 

polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 g/m2.(+/-

0,5g/m2).  Wielkosć wzmocnienia 75 cm x 90 cm. Materiał spełnia wymagania 

wysokie normy PN EN 13795: 2019. Opakowanie posiada min 2 etykiety 

samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Pojedyncze sterylne serwety zapakowane do transportu w kartonowy dyspenser oraz 

karton zewnętrzny. Produkt zapakowany w opakowanie papierowo foliowe, 

sterylizowany tlenkiem etylenu.

szt 3000



12

Serweta operacyjna do zabiegów okulistycznych 150 cm x 150 cm z otworem 7 cm x 

10 cm umieszczonym centralnie wypełnionym folią operacyjną  ze zintegrowaną torbą 

na płyny ze sztwnikiem.Serweta okulistyczna 150x150cm wykonana z materiału 3-

warstwowego PP/PE/PP - o gramaturze 74g/m2.Wytrzymałość na wypychanie na 

mokro 224kPa, na sucho 228 kPa, według metody badań EN ISO 13938-1.Zdolność 

absorbcji cieczy 330% według metody badań EN ISO 9073-6.       

Posiada otwór 10x7cm (owal), umieszczony centralnie, wypełniony folią chirurgiczną 

(całkowity rozmiar folii 30x16cm) z oknem 2,5x6,5cm (owal), ze zintegrowaną torbą 

na płyny 19x30cm (komora 17x30cm) ze sztywnikiem.

Materiał spełnia wymagania EN13795: 2019 dla obłożeń chirurgicznych – wymagania 

wysokie, krytyczna powierzchnia wyrobu.

Zestaw posiada  min 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę 

ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek 

otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci 

piktogramów.

Pojedyncze sterylne serwety zapakowane do transportu w kartonowy dyspenser oraz 

karton zewnętrzny. Produkt zapakowany w opakowanie papierowo foliowe. 

Sterylizowany tlenkiem etylenu.

szt 480

13

Serweta operacyjna laryngologiczna o wymiarach 150 x 200 cm z otworem okrągłym 

samoprzylepnym o średnicy 12 cm.

Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia 

polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2.(+/-0,5g/m2).

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795: 2019. 

Opakowanie jednostkowe posiada min 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane 

producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. 

Otwór okrągły samoprzylepny o średnicy 12 cm położony decentralnie.

Opakowanie zbiorcze 18 szt w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do 

transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny.

szt 1200

Razem:

 …………………………………………………… 

 Imię i nazwisko osoby 

 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 



Załącznik nr 1.26

……………………………………………………… do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń

Nazwa (firma) Wykonawcy  dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

L.p. Przedmiot zamówienia JM ilość  

cena jedn. 

netto 

wartość 

netto %  VAT cena jedn. brutto wartość brutto

nazwa 

własna/kod producent

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

 Sterylna,jednorazowa  osłona o wymiarach 25 x 40 cm  zakończona 

elastyczną gumką oznaczoną kolorem czerwonym. Osłona wykonana 

z mocnej, przezroczystej folii PE.

szt. 400

2

 Sterylna,jednorazowa  osłona o wymiarach 80 x 40 cm  zakończona 

elastyczną gumką oznaczoną kolorem bordowym. Osłona wykonana z 

mocnej, przezroczystej folii PE.

szt. 600

……………………………………………………

Imię i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

 PAKIET NR 26 - Ochrona urządzeń- sterylny zestaw osłon



Załącznik nr 1.27

……………………………………………………… do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń

Nazwa (firma) Wykonawcy  dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

L.p. Przedmiot zamówienia JM ilość  

cena 

jedn. 

netto 

wartość 

netto %  VAT cena jedn. brutto wartość brutto

nazwa 

własna/kod producent

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

1. Serweta na stół instrumentarium o wymiarach 150 x 200 cm (owinięcie zestawu)

2. Sterylna  serweta absorpcyjna o wymiarach  40  x 48 cm (+/-3cm), złożona z 6 warstw 

wysoko  absorpcyjnej włókniny o gramaturze 300 g/m2 (+/- 5 g/m2) wyposażona w  taśmę 

samoprzylepną na dłuższym boku) . Serweta powinna charakteryzować się wysoką 

absorpcją   >700%, >440  g/m2 )(badane według EN ISO 9073-6). 

3. 10 x kompres gazowy o wymiarach 10x10 cm, 17 nitkowy, 8 warstwowy, z nitką RTG

4. 1 x plastikowe kleszczyki do mycia , długość 24 cm, 

5. 3 x strzykawka  10 ml, 3 częściowa, Luer Lock

6. 4 x strzykawka 20 ml 3 częściowa Luer Lock

7. 1 x miska okrągła 500 ml, niebieska z podziałką 

8. 1 x miska 500 ml , przeźroczysta 

9. 1 x osłona na aparaturę 90 x 80 cm wyposażona w elastyczną gumkę, wykonana z folii 

PE

10.  1 x osłona na aparaturę w kształcie beretu, wymiary po naciągnięciu 140-150 

cm(średnica), wykonana z foli PE ściągnięta elastyczną gumką 

11. 1 x  miska na prowadnik 2500 ml, kolor niebieski, pozwalająca na zabezpieczenie 

prowadnika przed wysunięciem 

12.   1 x Obłożenie chirurgiczne do implantacji Stentgraftu o wymiarach 230 x 400cm (+/- 

5 cm), wyposażone w dwa samoprzylepne otwory w okolicach tętnic udowych o średnicy 

12,5 cm, wypełnione folią chirurgiczną ( powierzchnia samoprzylepna od strony pacjenta o 

wymiarach  16 x 16 cm (+/- 1cm).Serweta powinna  posiadać dodatkową wstawkę 

chłonną w kształcie litery „T”  o wymiarach 230/120 x 180 (+/- 1cm), wykonaną z laminatu 

dwuwarstwowego o gramaturze 74 g/m2 (wysoko chłonny poliester + folia PE ), dwa 

zintegrowane panele o szerokości 55 cm (+/-1 cm), służące do przykrycia pulpitu 

sterowniczego na całej długości serwety, wykonane z foli PE. Materiałem bazowym 

serwety jest laminat dwuwarstwowy o gramaturze 56 g/m2(jedną z warstw stanowi folia 

PE o grubości 25 mikronów). Serweta powinna charakteryzować się wysoką odpornością 

na przenikanie cieczy > 370 cm H2O (strefa krytyczna, > 250 cm H2O (strefa mniej 

krytyczna), wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne – odporność na 

wypychanie na sucho/ mokro > 327 kPa (strefa krytyczna) , oraz absorbcją płynów na 

poziomie >1000% (>500 g/m2 ) (badane według EN ISO 9073-6)(strefa krytyczna). 

komp. 100

Wymagania użytkownika:

Wyroby podlegające normie PN EN 13795 muszą być z nią zgodne. Dla potwierdzenia

parametrów oferowanych wyrobów wymaga się załączenia kart technicznych gotowego

wyrobu. 
Wykonawca jest zobowiązany na dostarczenie próbek sterylnych (1szt.), na żądanie

zamawiającego.

……………………………………………………

Imię i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

 PAKIET NR 27 -  Zestaw do implantacji stentgraftu



Załącznik nr 2 do SWZ 
na dostawę  rękawic, fartuchów oraz obłożeń pola operacyjnego 

SzpZP-001/2023 
 

PROJEKT UMOWY   

 
 
W dniu ............... we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z 
siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez: 
 
mgr Mariola Dwornikowska-Dąbrowska – Zastępca Dyrektora ds. Finansów i Administracji 
zwanym dalej „Zamawiający” 
 
a: 
..................................................................................................... – prowadzącą działalność na podstawie 
.................................................. NIP ……………, REGON ……. reprezentowanym przez: 

  
......................................................................................................... 
 
zwanym dalej „Wykonawca”, została zawarta umowa o następującej treści:  
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY  

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy 
SzpZP-001/2023 zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca dostarczy do siedziby 
Zamawiającego wyroby medyczne określone w pakiecie nr ...... w asortymencie, ilości oraz cenach  
jednostkowych zgodnie z ofertą będącą załącznikiem nr 1 do umowy. 

§ 2 
TERMIN DOSTAWY 

1. Dostawa towaru odbywać się będzie partiami sukcesywnie i stosownie do potrzeb Zamawiającego 
począwszy od dnia ................ r. do dnia ………………..  r. 

2. Asortyment, ilość i termin każdej partii towaru określać będzie każdorazowo zamówienie przekazane 
Wykonawcy drogą elektroniczną. 

§ 3 
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania 
zamówienia od Zamawiającego faxem lub drogą elektroniczną. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w dni robocze od poniedziałku do piątku 
od godz. 7.00 do godz. 14.00.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy z terminem ważności nie krótszym niż 12 
miesięcy liczonym od daty dostawy. 

4. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu fakturę zgodnie z formatem schematu faktury 
przesyłanej drogą elektroniczną, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy lub w innym formacie 
zaakceptowanym przez Zamawiającego (pliki w formacie XLS, XLSX, CSV, TXT, XML). Format taki 
musi zostać uzgodniony z Działem Informatyki Zamawiającego tel.71 32 70 407 lub z p. Maciejem 
Szydłowskim tel. 71 32 70 343, e-mail: szydlowski@wssk.wroc.pl. Wykonawca w nieprzekraczalnym 
terminie trzech miesięcy od dnia podpisania umowy wdroży uzgodniony schemat faktury przesyłanej 
drogą elektroniczną. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w handlowych opakowaniach 
jednostkowych i zbiorczych oznakowanych wraz z informacją (ulotką) zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  



6. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na fakturze nr umowy i nr zamówienia. 
 

§ 4 
ZOBOWIĄZANIA I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO  

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę jednostkową za towar zgodnie z ofertą 
przetargową. 

2. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę wyrobu medycznego o dłuższej dacie 
ważności, najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem daty ważności asortymentu wytypowanego do 
wymiany. 

3. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia asortymentu lub odesłać asortyment na koszt Wykonawcy, 
jeżeli termin ważności jest krótszy niż termin określony w  § 3 ust. 3 niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całości dostaw w przypadku zmniejszenia ilości 
świadczeń udzielanych przy użyciu wyrobów medycznych objętych niniejszą umową. 

5. W takim przypadku Wykonawca może domagać się zapłaty wynagrodzenia za wyroby medycznew 
ilości faktycznie zamówionej i dostarczonej Zamawiającemu. 

6. Ograniczenie realizacji zamówienia nie będzie większe niż 50% w stosunku do wartości i ilości, 
określonych w ofercie. 

§ 5 
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY  

1. Strony ustalają  wartość przedmiotu umowy do kwoty: 
 

................. zł netto 
(słownie: .......................................................................................................................), 

 
................. zł brutto 

(słownie: .......................................................................................................................). 
 
w tym: 
pakiet nr …. 

................. zł netto 
(słownie: ........................................................................................................................), 

 
................. zł brutto 

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

2. Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach. 
3. W przypadku zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości przedmiotu umowy niż określona w § 

1 niniejszej umowy, Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 
1 niniejszego paragrafu.  

4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę jednostkową za towar zgodnie z ofertą 
przetargową. 

5. Podstawą wystawienia faktury za przedmiot umowy dostarczony do siedziby Zamawiającego będzie 
odbiór towaru. 

6. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
7. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do 60 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. Wynagrodzenie 
będzie płatne przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze 
[_....................................................._] prowadzone przez [_....................................................._], 
znajdujący się w elektronicznym wykazie podatników VAT na tzw. „białej liście podatników VAT”, 
dostępnym  w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji 
Skarbowej 

8. W przypadku gdy na moment realizacji płatności rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze 
zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu nie będzie znajdował  się w elektronicznym wykazie podatników 
VAT na tzw. „białej liście podatników VAT”, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej 



Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający będzie uprawniony do 
wstrzymania regulowania płatności do Wykonawcy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 
ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 685 ze zm.) ze 
szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności, pod rygorem 
wstrzymania się przez Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia do czasu wystawienia faktury w sposób 
prawidłowy. W wypadku wstrzymania się z płatnością z przyczyn opisanych powyżej Wykonawcy nie 
będą przysługiwały odsetki za zwłokę w płatności. Za wszelkie szkody powstałe w związku z 
naruszeniem zapisów niniejszego ustępu odpowiada w pełnej wysokości Wykonawca. 

10. Faktury mogą być wystawiane i przesyłane do Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej 
na adres mailowy………w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do 
Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych , koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.). 

11. Zamawiający używa platformy elektronicznego fakturowania prowadzonej przez brokera Infinite. 
Faktury powinny być wystawiane na numer PEPPOL GLN 5907713301316. 

12. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmienne ceny przez okres trwania umowy z zastrzeżeniem 
postanowień określonych w § 12 ust. 3 pkt 1), 2), 3) i 4) oraz ust.8 umowy. 

13. Podane przez Wykonawcę ceny zawierają w szczególności: wartość towaru, podatek VAT, koszty 
transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszty rozładunku oraz wszelkie inne koszty 
niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

§ 6 
WARUNKI DOSTAWY 

1. Wykonawca dostarczać będzie towar wraz z fakturą na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego. 
2. Dostawa towaru przez Wykonawcę bez zamówienia Zamawiającego jest dokonywana na własne ryzyko 

Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia towaru i zapłaty należności. 
3. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, dostawa 

nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 
4. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w §2 ust. 1, bądź dostarczenia towaru w 

ilościach niezgodnych z zamówieniem, Zamawiający upoważniony będzie do dokonania zakupu u 
innego Wykonawcy, obciążając Wykonawcę kwotą ewentualnej różnicy w cenie towaru względem ceny 
określonej w niniejszej umowie oraz kosztem jego sprowadzenia. Powyższe nie wyłącza uprawnienia 
Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1) za okres od 
upływu terminu, o którym mowa w §3 ust. 2 do chwili wykonania dostawy przez innego Wykonawcę. 

 
§ 7 

ODBIÓR TOWARU 
1. Odbiór ilościowy towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu dostarczenia towaru przez 

Wykonawcę. 
2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie dokonano odbioru ilościowego w terminie o 

którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający może złożyć reklamację w terminie 5 dni 
roboczych licząc od daty przyjęcia towaru. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczących jakości dostarczonego  
przedmiotu umowy w okresie trwania umowy lub w terminie ważności dostarczonego przedmiotu 
umowy. 

4. Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą jakości dostarczonego przedmiotu umowy w terminie do 7 
dni roboczych od daty otrzymania jej od Zamawiającego. Za rozpatrzenie reklamacji uważa się wymianę 
towaru na nowy pozbawiony wad. 

5. W przypadku nieuznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić uzasadnienie na piśmie.  
 

 
§ 8 

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW 
1. Zamawiający do nadzoru nad realizacją umowy wyznacza: …………………., tel. ……………..,  

e-mail: ……………….., 



2. Do koordynowania i dokonywania zamówień dostaw, reklamacji oraz bieżących kontaktów strony 
wyznaczają: 
1) ze strony Zamawiającego – ............... tel. .............., e-mail: …………………, 
2) ze strony Wykonawcy – ............... tel. .............., e-mail: …………………, 

 
§ 9 

KARY UMOWNE 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:  

1) za zwłokę w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonej 
ze zwłoką za każdy dzień zwłoki, 

2) z tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji dotyczącej jakości dostarczonej partii towaru  - w 
wysokości 1% wartości brutto  partii reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki; 

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% 
wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy. 

4) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od towaru określonego w pakiecie w przypadku 
dostarczenia przez Wykonawcę towaru niezgodnego z ofertą - w wysokości 10% wartości brutto 
pakietu. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 
przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej 
części umowy. 

3. Maksymalna wysokość nałożonych kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości dostarczonego 
towaru. 

4. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
 

§ 10 
PODWYKONAWCY  

Wykonawca wykona przedmiot umowy we własnym zakresie*) lub przy pomocy podwykonawców*): 
…………………………………………..w zakresie …………………………………………………… 
*) niepotrzebne skreślić 

§ 11 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, o których mowa w 
ust. 1 niniejszego paragrafu.  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 
1) 3-krotnej zwłoki w dostawie zamówionego towaru w okresie trwania umowy, po wcześniejszym 

pisemnym wezwaniu do należytej realizacji przedmiotu umowy i bezskutecznym upływie 
wyznaczonego dodatkowo terminu wynoszącego min. 5 dni roboczych; 

2) 3-krotnego zawinionego przez Wykonawcę dostarczenia przedmiotu umowy z wadami, po 
uprzednim pisemnym wezwaniu do usunięcia wad i bezskutecznym upływie wyznaczonego 
dodatkowo terminu wynoszącego min. 5 dni roboczych;  

3) 3-krotnego zawinionego przez Wykonawcę nierozpatrzenia reklamacji dotyczącej jakości 
dostarczonego towaru określonego w pakiecie w okresie trwania umowy w terminie, o którym mowa 
w §7 ust. 4 umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu do rozpatrzenia reklamacji i bezskutecznym 
upływie wyznaczonego dodatkowo terminu wynoszącego min. 5 dni roboczych. 

 
 

§ 12 
ZMIANY UMOWY 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach przewidzianych w 
niniejszej umowie lub po spełnieniu przesłanek przewidzianych w ustawie Prawo zamówień 
publicznych. 



2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do 
niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego,  jeżeli przy ich uwzględnieniu 
należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi 
jedna z przesłanek, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w formie aneksu do umowy w przypadku: 

1) zmiany stawki podatku VAT i podatku akcyzowego,  
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, po upływie roku trwania umowy na uargumentowany 
wniosek Wykonawcy, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, po upływie roku trwania 
umowy na uargumentowany wniosek Wykonawcy, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca winien wystąpić z wnioskiem dotyczącym zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2), 3) i 4) 
niniejszego paragrafu w terminie nie 30 dni od dnia obowiązywania tych przepisów.  

5. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni 
się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowej stawki 
podatku VAT. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  
o wartość wzrostu całkowitego kosztu wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego 
wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia. 

7. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 3 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  
o wartość wzrostu całkowitego kosztu wynagrodzenia Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

8. Ustala się następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:  
1) poziom zmiany ceny kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala 

się w następujący sposób: materiały lub koszty dostawy muszą wzrosnąć lub obniżyć się o 10% w 
skali 3 miesięcy;  

2) w przypadku zmiany cen materiałów niezbędnych do realizacji umowy o 10% w skali jednego roku 
kalendarzowego, ustalonej na podstawie średniorocznych wskaźników cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze 
Polskim, Strony dokonają odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. 
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić po upływie sześciu miesięcy trwania umowy. 
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia Wykonawcy 
zawartego w ofercie; 

3) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia to data zawarcia umowy lub jeżeli umowa 
została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem 
ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert;  

4) zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie w następujący sposób: 
 przez wskazanie podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w 

przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia;  
 przez określenie procentowego wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania 

zamówienia 
 zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić po przedstawieniu Zamawiającemu 

szczegółowego procentowego wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt  wykonania 
zamówienia i nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 3 miesięcy od daty zawarcia umowy 



lub jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od terminu składania ofert po upływie 3 
miesięcy od dnia otwarcia ofert; 

- Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez 
Zamawiającego wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku: 
1) zmiany danych firmy Wykonawcy lub Zamawiającego (np. adresu, nazwy, nr rachunku bankowego) w 

przypadku m.in. przejęć, przekształceń, zmiany siedziby, 
2) zmiany sposobu konfekcjonowania dostarczanego przedmiotu umowy, jeżeli nie będzie to stanowić 

przeszkody dla organizacji pracy Zamawiającego, 
3) zmiany numerów katalogowych dostarczanego przedmiotu umowy, wynikających ze zmian 

modyfikacyjnych polegających w szczególności na zmianie miejsca ich wytwarzania lub 
wprowadzenie do obiegu ulepszonego przedmiotu umowy, przy zachowaniu parametrów 
spełniających wymogi SWZ i utrzymaniu cen umownych  zastępczego przedmiotu umowy, 

4) zmianę umowy w zakresie przedmiotowym poprzez dodanie numeru katalogowego towaru w 
przypadku, gdy towar o dodawanym numerze katalogowym spełnia wymagania Zamawiającego 
określone w SWZ, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanego w ofercie, będzie  
znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co asortyment objęty umową za 
cenę nie wyższą niż cena asortymentu objętego umową, 

5) zmiany oferowanych w ramach umowy przedmiotu umowy na przedmiot o parametrach nie gorszych 
od proponowanych w umowie, po uzyskania zgody Zamawiającego, wyłącznie w wypadku 
wystąpienia przejściowego braku produktów lub ich wycofania z obrotu, za cenę nie wyższą niż cena 
asortymentu objętego umową,  

6) zmiany terminu wykonania umowy w sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie 
zamówiony cały asortyment nią określony, a zaistnieje okoliczność uzasadniona potrzebami 
Zamawiającego, strony dopuszczają możliwość przedłużenia czasu trwania umowy na okres 
pozwalający wykorzystać asortyment w ilości niezbędnej dla funkcjonowania Zamawiającego 
związanego z jego działalnością na okres nie dłuższy niż do czasu rozstrzygnięcia nowej procedury 
przetargowej dotyczącej tożsamego asortymentu lub wyczerpania wartości umowy, jednak na okres 
nie dłuższy niż 6 m-cy od daty, określonej w § 2 umowy, 

7) zmiany, bądź aktualizacji numeru katalogowego lub nazwy asortymentu, 
8) utraty ważności świadectwa rejestracji produktu w trakcie trwania umowy, 

 
§ 13 

PRAWO OPCJI  
1. Zamawiający w ramach niniejszej umowy zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji o której mowa 

w art. 441 ust. 1 uPzp w ramach której zakłada możliwość zmiany wyrobów medycznych w przypadku 
wyczerpania danej pozycji w pakiecie do wysokości łącznej wartości pakietu, przy zachowaniu ceny 
jednostkowej podanej w ofercie. 

2. Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji nie może 
być wyższa niż cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego. 

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie 
wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia objętego prawem opcji określone w § 5 Umowy. 

4. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej 
w terminie nie krótszym niż 7 dni o zamiarze skorzystania z prawa opcji. 

5. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy 
Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie 
uprawnieniem Zamawiającego. 

6. W zakresie realizacji zamówienia objętego prawem opcji zapisy niniejszej Umowy stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 



2. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności na osobę trzecią bez zgody podmiotu 
tworzącego.  

3. Wszelkie zmiany do umowy wymagającą formy pisemnej w formie aneksu do umowy pod rygorem 
nieważności z zastrzeżeniem § 8 umowy który wymaga zawiadomienia Zamawiającego w formie 
pisemnej. 

4. Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy 
Załącznik nr 2 – format schematu faktury 
 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2A do umowy 
SzpZP-001/2023 

WZÓR 
FORMATU SCHEMATU FAKTURY PRZESYŁANEJ DROGĄ ELEKTRONICZNA 

 



 



 
Załącznik nr 3 do SWZ 

                                                                                                 na dostawę rękawic, fartuchów oraz obłożeń pola operacyjnego 

  SzpZP-001/2023 

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji 
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do 
utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany 
zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia1. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej: 

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],  

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające 
jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia: 

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest 
wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej 
wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W 
przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego3 Odpowiedź: 

Nazwa:  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we 
Wrocławiu 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Przetarg nieograniczony 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4: Dostawa rękawic, fartuchów oraz obłożeń pola 
operacyjnego 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 
(jeżeli dotyczy)5: 

 

SzpZP-001/2023 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia powinien wypełnić wykonawca. 

 
1 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 

elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu 
europejskiemu dokumentowi zamówienia. 

2 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie 
do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 

3 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę 
podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 

4 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
5 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
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Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę 
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli 
jest wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów6: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem7? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone8: czy wykonawca jest zakładem 
pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 
społecznym”9 lub czy będzie realizował 
zamówienie w ramach programów zatrudnienia 
chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do 
której kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych 
należą dani pracownicy. 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych 
wykonawców lub posiada równoważne 
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu 
(wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

 
6 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
7 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów 
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

8 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
9 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 

defaworyzowanych. 
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Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C 
niniejszej części, uzupełnić część V (w 
stosownych przypadkach) oraz w każdym 
przypadku wypełnić i podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub 
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny 
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie10: 
d) Czy wpis do wykazu lub wydane 
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane 
kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub 
D, w zależności od przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 
lub przedstawić informacje, które umożliwią 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 
bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać:  

 
 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami11? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie 
dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie 
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 
biorącej udział: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

 
10 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
11 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby 
(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 
wymagane:  

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 
form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych 
podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji 
określonych poniżej w części IV oraz 
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych 
poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej 
części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb 
technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności 
tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane 
– tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla 
każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V12. 

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

 
12 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
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Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 
wykaz proponowanych podwykonawców:  

[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych 
informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego 
podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane 
w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III. 

 

Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej13; 

2. korupcja14; 

3. nadużycie finansowe15; 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością 
terrorystyczną16 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu17 

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi 
za przestępstwo na podstawie przepisów 
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw 
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 
dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w 
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do 
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub 
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z 
jednego z wyżej wymienionych powodów, 
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 
którym okres wykluczenia określony 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]19 

 
13 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 

zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
14 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i 

urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej 
Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 
31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji 
zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy. 

15 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 
27.11.1995, s. 48). 

16 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania 
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia 
przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże 
decyzji ramowej. 

17 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 
2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania 
terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). 

18 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. 
w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję 
ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 

19 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

Jeżeli tak, proszę podać20: 
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 
1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) 
skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 
ustalone w wyroku: 

 
a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]  
 
 
b) [……] 
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-
y), którego(-ych) to dotyczy. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]21 

W przypadku skazania, czy wykonawca 
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia22 („samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki23: [……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 
obowiązków dotyczących płatności podatków 
lub składek na ubezpieczenie społeczne, 
zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i 
w państwie członkowskim instytucji zamawiającej 
lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne 
niż państwo siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 
 
 
 
Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 
dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

– Czy ta decyzja jest ostateczna i 
wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 
decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile 
została w nim bezpośrednio 
określona, długość okresu 
wykluczenia: 

Podatki Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 

 
20 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
21 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
22 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
23 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie 

powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 
obowiązki, dokonując płatności należnych 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, lub też zawierając wiążące 
porozumienia w celu spłaty tych należności, 
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 
odsetki lub grzywny? 

 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
płatności podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, 
proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 24 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI 

ZAWODOWYMI25 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw 
wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład 
stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych 
postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 
niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, 
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 
środowiska, prawa socjalnego i prawa 
pracy26? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 
(„samooczyszczenie”)? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 
następujących sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego 
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; 
lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w krajowych przepisach ustawowych i 
wykonawczych27; lub 
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają 
realizację zamówienia, z 
uwzględnieniem mających 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

– [……] 

– [……] 
 

 
24 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
25 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
26 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 

zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
27 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
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zastosowanie przepisów krajowych i 
środków dotyczących kontynuowania 
działalności gospodarczej28. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
 
 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego 
wykroczenia zawodowego29?  
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów30 spowodowanym jego udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej 
lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w 
inny sposób zaangażowany(-e) w 
przygotowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w 
sprawie koncesji została rozwiązana przed 
czasem, lub w której nałożone zostało 
odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje 
w związku z tą wcześniejszą umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd 

[] Tak [] Nie 

 
28 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–

f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, 
gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 

29 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
30 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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przy dostarczaniu informacji wymaganych do 
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 
dokumenty potwierdzające wymagane przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; 
oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które 
mogą dać mu nienależną przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające 
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ 
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 
udzielenia zamówienia? 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze 
wyłącznie krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia 
o charakterze wyłącznie krajowym określone w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia? 
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]31 

W przypadku gdy ma zastosowanie 
którakolwiek z podstaw wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym, czy 
wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia?  
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 
 
 
[……] 

 

Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca 
oświadcza, że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 
których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w 
części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

 
31 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 
zawodowym lub handlowym prowadzonym w 
państwie członkowskim siedziby wykonawcy32: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie określonego 
zezwolenia lub bycie członkiem określonej 
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia 
usługi, o której mowa, w państwie siedziby 
wykonawcy?  
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 
status członkowski chodzi, i wskazać, czy 
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący: 
i/lub 
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący33 (): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 
obszarze działalności gospodarczej objętym 
zamówieniem i określonym w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu 
wymaganej liczby lat obrotowych jest 
następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w 
przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej 
liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący34: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

 
32 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą 

być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
33 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
34 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za 
cały wymagany okres, proszę podać datę 
założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub 
rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych35 
określonych w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia wykonawca 
oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) 
wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) 
następująca(-e): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X 
do Y36 – oraz wartość): 
[……], [……]37 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 
następującą kwotę: 
Jeżeli te informacje są dostępne w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych 
wymogów ekonomicznych lub finansowych, 
które mogły zostać określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, 
wykonawca oświadcza, że 
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła 
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na roboty budowlane: 
W okresie odniesienia38 wykonawca wykonał 
następujące roboty budowlane określonego 
rodzaju:  
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
zadowalającego wykonania i rezultatu w 
odniesieniu do najważniejszych robót 
budowlanych jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 
Roboty budowlane: [……] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na dostawy i zamówień 

 
Liczba lat (okres ten został wskazany w 

 
35 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
36 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
37 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
38 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się 

doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 
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publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia39 wykonawca zrealizował 
następujące główne dostawy określonego 
rodzaju lub wyświadczył następujące główne 
usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu 
wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych40: 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    
 

2) Może skorzystać z usług następujących 
pracowników technicznych lub służb 
technicznych41, w szczególności tych 
odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 
W przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić 
do następujących pracowników technicznych lub 
służb technicznych o wykonanie robót: 

[……] 
 
 
[……] 

3) Korzysta z następujących urządzeń 
technicznych oraz środków w celu 
zapewnienia jakości, a jego zaplecze 
naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 
stosować następujące systemy zarządzania 
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 
złożonym charakterze, które mają zostać 
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu 
do produktów lub usług o szczególnym 
przeznaczeniu: 
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 
kontroli42 swoich zdolności produkcyjnych lub 
zdolności technicznych, a w razie konieczności 
także dostępnych mu środków naukowych i 
badawczych, jak również środków kontroli 
jakości? 

 
 
 
[] Tak [] Nie 

6) Następującym wykształceniem i 
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: 
a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca 
będzie mógł stosować następujące środki 
zarządzania środowiskowego: 

[……] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w 
ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 

 
39 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 

doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 
40 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, 

jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
41 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa 

danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy 
wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 

42 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej 
imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
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[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi 
narzędziami, wyposażeniem zakładu i 
urządzeniami technicznymi na potrzeby 
realizacji zamówienia: 

[……] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom43 następującą część 
(procentową) zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy 
lub fotografie produktów, które mają być 
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć 
świadectwo autentyczności. 
Wykonawca oświadcza ponadto, że w 
stosownych przypadkach przedstawi wymagane 
świadectwa autentyczności. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Czy wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 
instytuty lub agencje kontroli jakości o 
uznanych kompetencjach, potwierdzające 
zgodność produktów poprzez wyraźne 
odniesienie do specyfikacji technicznych lub 
norm, które zostały określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, 
jakie inne środki dowodowe mogą zostać 
przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania 
środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 
ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy 
zarządzania środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymaganych norm zapewniania 
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 

 
43 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz 

polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski 
dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu 
zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymogów określonych systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego mogą 
zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do 
złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi 
dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które 
ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 
kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 
formie dokumentów, proszę wskazać dla 
każdego z nich, czy wykonawca posiada 
wymagane dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 
dowodów w formie dokumentów są dostępne w 
postaci elektronicznej44, proszę wskazać dla 
każdego z nich: 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie45 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]46 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są 
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego 
wprowadzenia w błąd. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, 
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, 
w których: 

 
44 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
45 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
46 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich 
dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w 
dowolnym państwie członkowskim47, lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.48, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już 
posiada odpowiednią dokumentację. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub 
podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów 
potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których 
to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić 
postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, numer referencyjny)].  

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] 

 
47 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub 

organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego 
dostępu.  

48 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 



  Załącznik nr 4 do SWZ 
na dostawę  rękawic, fartuchów oraz obłożeń pola operacyjnego 

SzpZP-001/2023 
 

 

Dane Wykonawcy 

Nazwa i adres Wykonawcy 

(Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum) 

Nazwa i adres Partnera/-ów  

(w przypadku Konsorcjum) 

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
 

Dostawa rękawic, fartuchów oraz obłożeń pola operacyjnego  

Oświadczam/-y, że w odniesieniu do Pakietu nr …….. którego dotyczy oferta: 

1) oferowany wyrób medyczny, dokonana ocena zgodności oferowanego wyrobu medycznego 
przed jego wprowadzeniem do obrotu oraz wprowadzenie oferowanego wyrobu do obrotu 
spełniają wszystkie wymagania określone przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o 
wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), 

2) oferowany wyrób medyczny został oznakowany znakiem CE po przeprowadzeniu odpowiednich 
dla wyrobu procedur oceny zgodności, zakończonych wydaniem certyfikatu zgodności; 

3) certyfikat zgodności potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi dotyczący 
oferowanych wyrobów medycznych nie utracił ważności, nie został wycofany lub zawieszony; 

4) wytwórca lub jego autoryzowany przedstawiciel wystawił deklarację zgodności stwierdzającą na 
jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi; 

5) oferowane wyroby medyczne są właściwie oznakowane i mają odpowiednie instrukcje używania 
w języku polskim, a informacje dostarczane przez wytwórcę spełniają wymagania zasadnicze; 

- zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie na każde żądanie Zamawiającego kopie lub oryginały 
dokumentów wymienione w punktach od 1 do 5. 

 

Oświadczam/-y, że w odniesieniu do Pakietu nr …….. poz. ….*)  został zaoferowany produkt nie 
zakwalifikowany przez producenta jako wyrób medyczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 
kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974).  

*) wypełnić jeśli dotyczy danego pakietu 

Oświadczenie dotyczące podanych informacji 

Oświadczam, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997r. 
(Dz. U. 2022 poz. 1138 t.j.), że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
poważnego wprowadzenia Zamawiającego w błąd.  
 

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

(Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania 
Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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 (Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum 
albo upoważniona osoba przez Wykonawcę) 

Dane Wykonawcy  

Nazwa i adres Wykonawcy 

(Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum) 

[……]  

Nazwa i adres Partnera/-ów  

(w przypadku Konsorcjum) 

[……] 

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
Dostawa rękawic, fartuchów oraz obłożeń pola operacyjnego 

Oświadczenie Wykonawcy 

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  

Oświadczam, że: 

nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 

z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie ( Dz. Urz. UE 

L 2022, Nr 111, str. 1)  oraz 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 

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. 

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podwykonawcy 

Podwykonawstwo:  

Czy Wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia ? 

 

[  ] Tak  

[  ] Nie 

(jeżeli  TAK , proszę podać wykaz 
proponowanych podwykonawców) 

Nazwa i adres […….] 

[…….] 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE na podstawie art. 5k 
Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia 

(UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie ( Dz. Urz. UE L 2022, Nr 111, str. 1)  oraz 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 
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Oświadczam, że: 

podwykonawcy, którzy będą uczestniczyć w 
realizacji przedmiotu zamówienia nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia 

 

[] Tak  

 

Oświadczenie dotyczące podanych informacji 

 

Oświadczam, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997r. 
(Dz. U. 2022 poz. 1138 t.j.), że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
poważnego wprowadzenia Zamawiającego w błąd.  

 

 

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

(Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania 

                                                                                  Wykonawcy) 

 


