
Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 
 
Postępowanie nr PN-98/18/IM 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę: 
 

I. OFERTĘ SKŁADA: 

Nazwa Wykonawcy 
 

wpisany do: 
 

 

• Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
……………………...…………….. pod nr KRS ..................... 

• lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia łalności 
Gospodarczej 
................................................................. 

NIP  

REGON  

Adres:  

Telefon:  

Fax:  

e-mail:  

Czy wykonawca jest 
mikroprzedsiębiorstwem bądź 
małym lub średnim 
przedsiębiorstwem? 

TAK/NIE*                    (odpowiednie skreślić) 

Hasło dostępu do dokumetu JEDZ  

Nazwa programu szyfrującego  

Instrukcja odszyfrowania pliku z 
dokumentem JEDZ 

 

 

 
 
 
…………………………..                                              ………………………………………… 
Miejscowość i data Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy lub  pieczątka wraz z podpis 
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II. OFERTA WYKONAWCY 

My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, co następuje: 

Oferujemy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( 

dalej: SIWZ)   wykonanie przedmiotu zamówienia tj.:  

dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku 
za cenę:  

Pakiet nr: Wartość netto: Wartość brutto: 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
RAZEM   

 
III. Oświadczenia 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich 

warunków zawartych w SIWZ.  

2. Termin przydatności towaru do użytku wynosi:  ................. (min 12 m-cy) 

3. Oferujemy termin płatności …….. dni (min. 60 dni) od daty dostarczenia faktury do 

Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy. Jednocześnie zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie  

i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest zgodny z przedmiotem zamówienia 

szczegółowo opisanym w SIWZ, a dostawy wykonamy z należytą starannością, zgodnie z 

przedmiotem zamówienia szczegółowo opisanym w SIWZ.  

6. Podane w Ofercie ceny obejmują pełny przedmiot i zakres zamówienia zgodnie z zasadami i 

warunkami określonymi w SIWZ  a także uwzględniają wszystkie składniki związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia wpływające na wysokość ceny.    

 
…………………………..                                               ………………………………………… 
Miejscowość i data                                                                     Czytelny podpis osób uprawnionych do sk ładania oświadczeń 
                                        woli w imieniu Wykonawcy lub  pieczątka wraz z podpis 
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7. Oświadczamy, że złożona oferta jest ważna przez 60 dni od dnia sk ładania ofert.  

     Na potwierdzenie tego wnieśliśmy wadium w wysokości …………….. PLN (słownie:  

     ........................................................................ PLN) w postaci .................................................  

     w tym:  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez     
    nas wadium ulega przepadkowi. Wadium należy zwrócić na nr konta  
    ................................................... w Banku  ......................................... 
 
9.  Oświadczamy, że poniższe części zamówienia zlecimy podwykonawcom*   
…………………………………………….………………………………………………………………………......... 
(zakres/nazwa podwykonawcy) 
 
10.  Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  

(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa. Składa 
ww. oświadczenie przekreślając treść oświadczenia i dopisując "nie dotyczy".) 

 
11. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: ……………………………………………… 
      tel. ................................. faks:…………………….. e-mail: ………………….………………  

 
12. Informacje zawarte na stronach ……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 

11 ust. 4 Ustawy O Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 153, 

poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego. * 

 
13. Inne ważne informacje nie podane wyżej ……………………………………………. 

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

 
…………………………..                                              ………………………………………… 
Miejscowość i data                                                                                            Czytelny podpis osób uprawnionych do sk ładania oświadczeń 
            woli w imieniu Wykonawcy lub  pieczątka wraz z podpis 

Pakiet nr: Wartość wadium: 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
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14. Do oferty załączamy poniższe dokumenty lub oświadczenia: 

1/............................................................ 

2/......................................................... 

../ ....................................................... 

 

 

 
…………………………..                                       ………………………………………… 
Miejscowość i data Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy lub  pieczątka wraz z podpis 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------- 

*niepotrzebne skreślić 



Lp Nazwa artykułu  JM Ilość
 Cena jedn. 
netto PLN  Wartość netto PLN %VAT

 Wartość VAT 
PLN 

 Wartość brutto 
PLN 

Numer 
katologowy 
/Producent

Nr. Certyfikatu 
+nr strony w 
ofercie 

1.

Sterylne obłożenie pola operacyjnego do laparoskopii, 
jednorazowego użytku, w składzie:
 a) Serweta o wymiarze 250/175/270x260cm, 2-warstwowae 
(folia PE/wiskoza) o gramaturze 60g/m2, zintegrowana z 
ekranem anestezjologicznym i nogawicami, otwór brzuszny 
samoprzylepny 25x30cm, otoczony dodatkow ą warstwą chłonną 
o gramaturze 70g/m2, otwór w okolicach krocza 13x24cm, po 
obu stronach otworu brzusznego znajduj ą się zintegrowane 
kieszenie na narzędzia laparoskopowe - 1 szt.
b)  Osłona na stolik Mayo 79x145cm, wykonana z folii PE 60 
mikronów, warstwa chłonna wiskozowa 27g/m2 - 2 szt. 
c)  Serweta operacyjna 45x75cm, bez taśmy lepnej, 2-
warstwowa (folia PE/wiskoza), gramatura 60g/m2 - 1 szt.
d)  Kieszeń foliowa 40x35cm z taśmą samoprzylepną, 2-
komorowa - 1 szt.
e)  Organizator przewodów (rzep) 2.5x30cm, przyklejany - 1 szt.
f)   Taśma lepna 9x49cm, 2-warstwowa (folia PE/wiskoza) - 2 
szt.
g)  Opatrunek chłonny 9x10cm, obszar ch łonny 5x5cm - 5 szt.
h)   Kompres gazowy 5x5cm, gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, 
znacznik RTG, kolor bia ły - 5 szt.
i)    Kompres gazowy 10x10cm, gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, 
znacznik RTG, kolor bia ły - 10 szt. kpl 100

Załacznik nr 2 do siwz Pn- 34/18/IM
pakiet nr 1



j)    Miska z polipropylenu 250ml, z podzia łką, różowa - 1 szt.
k)   Urządzenie do usuwania ostrzy chirurgicznych - 1 szt.
l)    Pojemnik na igły piankowo-magnetyczny, 10 miejsc, kolor 
żółty - 1 szt.
ł)    Płyn przeciwmgielny (butelka + watka) - 1 szt.
m)  Filtr dymu z zaciskiem - 1 szt.
n)   Zestaw laparoskopowy do ssania/p łukania z podwójnym 
grotem, 5mm, długość 33cm - 1 szt.
o)  Trokar bezostrzowy bezpieczny z separuj ącą końcówką 5 
mm, długość 100 mm, z karbowaną kaniulą. Port trokara 
posiada koncentryczne wg łębienie, ułatwiające wprowadzania 
narzędzi. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z 
pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia). Przezierna, 
rowkowana w kształcie odwróconej choinki ( niegwintowana) 
kaniula,  zakończona  skośnym ścięciem, oznaczonym czarnym 
liniowym znacznikiem - 1 szt. kpl 100

p)  Trokar bezostrzowy bezpieczny z separuj ącą końcówką 12 
mm, długość 100 mm, z karbowaną kaniulą. Podwójna 
uszczelka; sta ła w kaniuli, druga w zdejmowalnym porcie 
posiadająca syntetyczna os łonę, umożliwiająca stosowanie 
narzędzi o średnicy 5-12,7 mm. Port trokara posiada 
koncentryczne wgłębienie, ułatwiające wprowadzania narzędzi. 
Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z po średnią 
pozycją półotwarcia/zamknięcia). Przezierna, rowkowana w 
kształcie odwróconej choinki ( niegwintowana) kaniula,  
zakończona  skośnym ścięciem, oznaczonym czarnym liniowym 
znacznikiem - 1 szt.
r)    Uniwersalna przezroczysta kaniula do trokara 5mm, 10 cm - 
2 szt.  



s)    Trokar balonowy typu Hasson o średnicy 12 mm, długość 
100 mm, z gładką kaniulą. Trokar zaopatrzony w silikonowo 
stożkowy, sprężynowy akrylonitrylobutadienowy 
trójskrzydełkowy mechanizm pozwalający na jego górnodolne 
przesuwanie i automatyczną fiksację na kaniuli. Przeciwleg łe 
skrzydełka mechanizmu posiadają szczeliny na fiksację kaniuli  
za pomocą szwów. Podwójna silikonowa uszczelka, sta ła w 
kaniuli typu kaczy dziób, zapobiegaj ąca utracie odmy przy 
zdjęciu portu,  druga w zdejmowalnym  porcie, posiadaj ąca 
syntetyczna osłonę zabezpieczającą przed jej uszkodzeniem, 
umożliwiająca stosowanie narzędzi o zakresie średnicy 4-13 
mm. Port trokara posiada koncentryczne wg łębienie z 
oznaczeniem zakresu średnicy, ułatwiające wprowadzania 
narzędzi. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z 
pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia). Akrylobutadienowa 
kaniula, zaopatrzona w silikonowy, 10 mm balon umieszczony 
przed jej pierścieniowym zakończeniem - 1 szt.

t)    Laparoskopowe kleszcze jelitowe, średnica 5mm, długość 
33 cm, możliwość podłączenia diatermii monopolarnej do 
gniazda męskiego na grzbietowej powierzchni graspera, trzon 
izolowany antyrefleksyjną powłoką, 360 stopniowa rotacja prawo 
i lewostronna, metalowy, stopniowalny mechanizm zapadkowy 
posiada możliwość wyłączenia, co stanowi opcję „z zapadką lub 
bez” w jednym urządzeniu - 2 szt.

u)   Laparoskopowe kleszcze proste, delikatne, średnica 5mm, 
długość 33 cm, możliwość podłączenia diatermii monopolarnej 
do gniazda męskiego na grzbietowej powierzchni graspera, 
trzon izolowany antyrefleksyjną powłoką, 360 stopniowa rotacja 
prawo i lewostronna, metalowy, stopniowalny mechanizm 
zapadkowy posiada możliwość wyłączenia, co stanowi opcję „z 
zapadką lub bez” w jednym urządzeniu - 1 szt.



w)  Laparoskopowe kleszcze proste okienkowe, średnica 5mm, 
długość 33 cm, możliwość podłączenia diatermii monopolarnej 
do gniazda męskiego na grzbietowej powierzchni graspera, 
trzon izolowany antyrefleksyjną powłoką, 360 stopniowa rotacja 
prawo i lewostronna, metalowy, stopniowalny mechanizm 
zapadkowy posiada możliwość wyłączenia, co stanowi opcję „z 
zapadką lub bez” w jednym urządzeniu - 1 szt.

z)   Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, wykonana z folii PE 
60 mikronów, obszar ch łonny 75x190cm wykonany z wiskozy 
23g/m2 - owinięcie zestawu - 1 szt.
Zestaw zapakowany w opakowaniu typy tyvek-folia z instrukcj ą 
kierunku otwarcia. Zestaw zawiera g łówną etykietę z listą 
komponentów w języku polskim, kodem kreskowym oraz 2 
naklejki do dokumentacji medycznej, zawieraj ące symbol, 
numer lot, nazwę producenta oraz datę ważności. Sterylizacja 
tlenkiem etylenu. Zestaw jest zgodny z obowi ązującą normą PN 
EN 13795.
Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w nie mniej niż 2 metki 
(lub 1 metka dwudzielna) przylepne zawieraj ące numer 
katalogowy, datę ważności, nr serii (dane identyfikujące wyrób).

Razem PLN: 
W celu dokonania oceny zgodnosci z opisem przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany do nieodpłatnego złożenia próbek w ilości : 3 kpl

Wartośćć netto :…………PLN (słownie:………………………………….)

Wartość brutto :…………PLN (słownie:………………………………….)

…………………………..                                                                                                                                                                          …………………………………………
Miejscowość i data                                                                                                                                                                 Czytelny podpis osób uprawnionych do  sk ładania oświadczeń woli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                           w imieniu Wykonawcy lub  piecz ątka wraz z podpis



Lp Nazwa artykułu  JM Ilość
 Cena jedn. 
netto PLN  Wartość netto PLN %VAT

 Wartość VAT 
PLN 

 Wartość brutto 
PLN 

Numer 
katologowy 
/Producent

Nr. Certyfikatu 
+nr strony w 
ofercie 

1. Czepek chirurgiczny męski o kroju
furażerki wykonany w części bocznej
z włókniny pochłaniającej pot o gram.
min. 25g/m2, zaś w części górnej
z włókniny perforowanej, z ty łu
ściągnięty nie uciskającą gumką, 
kolor do uzgodnienia, pakowany
w jednorazowych kartonikach w 
formie podajnika, max. 100 sztuk szt. 70 000
w opakowaniu

2. Czepek chirurgiczny okrągly,
średnica zewnętrzna 33-34 cm, 
wewnętrzna 15-16 cm, wykonany z 
lekkiej, przewiewnej włókniny, 
ściągnięty nie uciskającą gumką, 
kolor do uzgodnienia, pakowany
w jednorazowych kartonikach w 
formie podajnika, max. 100 sztuk
w opakowaniu szt. 195 000

3. Czepek z gumką z tyłu, mieści
dużo włosów, z możliwością
wywinięcia, wiskozowy z włókniny
Spulance min. 25 g/m2 szt. 5 000
RAZEM

W celu dokonania oceny jakości Wykonawca zobowiązany do nieodpłatnego złożenia próbek w ilości : po 1 op.z każdej pozycji
Wartośćć netto :…………PLN (słownie:………………………………….)

Wartość brutto :…………PLN (słownie:………………………………….)

Załacznik nr 2 do siwz Pn- 98/18/IM
pakiet nr 2

…………………………..                                                                                                                                                                          …………………………………………
Miejscowość i data                                                                                                                                                                 Czytelny podpis osób uprawnionych do  sk ładania oświadczeń woli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                           w imieniu Wykonawcy lub  piecz ątka wraz z podpis



Lp Nazwa artykułu  JM Ilość
 Cena jedn. 
netto PLN  Wartość netto PLN %VAT

 Wartość VAT 
PLN 

 Wartość brutto 
PLN 

Numer 
katologowy 
/Producent

Nr. Certyfikatu 
+nr strony w 
ofercie 

1. Maska chirurgiczna p łaska, minimum
3 warstwowa, hypoalergiczna, wiąza-
na na troki, odporna na przesiąkanie, 
pełnobarierowa, z usztywnieniem
na nos umożliwiuającym dopasowanie
górnej części do ksztaltu nosa, bez
zapachu, spełnijąca standarty
EN 14683 II , maska pakowana w
kartoniki w formie podajnika po max. szt. 350 000
50 sztuk, opakowanie jednorazowe

2. Maska chirurgiczna p łaska, minimum
3 warstwowa, hypoalergiczna, na gu-
mki z możliwością regulacji, odporna 
na przesiąkanie,
pełnobarierowa, z usztywnieniem
na nos umożliwiuającym dopasowanie
górnej części do ksztaltu nosa, bez
zapachu, spełnijąca standardy
EN 14683 II , maska pakowana w
kartoniki w formie podajnika po max. szt. 20 000
50 sztuk, opakowanie jednorazowe

3. Maska chirurgiczna z os łoną na oczy,
płaska, minimum 3 warstwowa, z 
przezroczystą , odporną na zaparo-
wania i antyodblaskową osłoną na
oczy, maska hypoalergiczna, odporna
na przesiąkanie, z usztywnieniem
umożliwiającym dopasowanie górnej
części do kształtu nosa, wiązana na
troki, bez zapachu, spe łniająca
standardy EN 14683 II , pakowana
po min 25 sztuk w kartonikach jedno- szt. 3 000
razowych

4. Maska chir. płaska,wykonana z min.
4 warstw włóknin, wyposażona w 

Załacznik nr 2 do siwz Pn- 98/18/IM
pakiet nr 3



sztywnik zapewniający łatwe dopaso-
wanie się maski do ksztaltu twarzy
oraz piankę przeciw parowaniu
okularów, wiązana na troki, typu IIR
zgodnie z EN 14683, maska hypoaler-
giczna, odporna na przesiąkanie,
oznakowanie zewnętrznej strony
maski dodatkowym oznaczeniem
graficznym, pakowana w oznaczone
kartoniki w formie podajnika , w
warunkach spelniania ISO 13485 i 
14001 potwierdzone certyfikatem szt. 5 000

RAZEM
W celu dokonania oceny jakości Wykonawca zobowiązany do nieodpłatnego złożenia próbek w ilości : poz. 1 - 3 op., poz. 2 - 2 op., poz. 3 i4 - po 1 op..
Wartośćć netto :…………PLN (słownie:………………………………….)

Wartość brutto :…………PLN (słownie:………………………………….)

…………………………..                                                                                                                                                                          …………………………………………
Miejscowość i data                                                                                                                                                                 Czytelny podpis osób uprawnionych do  sk ładania oświadczeń woli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                           w imieniu Wykonawcy lub  piecz ątka wraz z podpis



Lp Nazwa artykułu  JM Ilość
 Cena jedn. 
netto PLN  Wartość netto PLN %VAT

 Wartość VAT 
PLN 

 Wartość brutto 
PLN 

Numer 
katologowy 
/Producent

Nr. Certyfikatu 
+nr strony w 
ofercie 

1. Fartuch zabiegowy wykonany z 
włókniny polipropylenowej
o gram. min.35g/m2, posiadający
wzmocnienia i 
nieprzemakalne wstawki w 
przedniej części i w rękawach
całkowicie chroniące operatora 
przed przenikaniem płynów, rękawy 
z elastycznym poliestrowym
mankietem o dł. 8 cm +/-0,5 cm, 
fartuchy szyte ultradżwiękowo  poza 
mankietami, wiązania na troki
 lub zapięcia na rzep
rozmiary; L ; XL ; XXL w zależności
od zapotrzebowania użytkowników szt. 60 000

2. Fartuch higieniczny - ochronny
wykonany z włókniny polipropyle-
nowej, równomiernej na całej 
powierzchni, min. 30g/m2, stano-
wiącej barierę dla mikroorganizmów
o dobrej przepuszczalności powie-
trza, wiązany na troki lub zapięcia
na rzep, rękawy wykończone
elastycznymi, poliestrowymi
mankietami o dł. 8 cm +/-0,5 cm
posiadający przedłużone poły do za- 
kładaniana plecach nietoksyczny,
niepylący
rozmiary; L ; XL ; XXL w zależności
od zapotrzebowania użytkowników szt. 130 000
RAZEM
W celu dokonania oceny jakości Wykonawca zobowiązany do nieodpłatnego złożenia próbek w ilości : po 10 szt z każdej pozycji
Wartośćć netto :…………PLN (słownie:………………………………….)

Wartość brutto :…………PLN (słownie:………………………………….)

Załacznik nr 2 do siwz Pn- 98/18/IM
pakiet nr 4



…………………………..                                                                                                                                                                          …………………………………………
Miejscowość i data                                                                                                                                                                 Czytelny podpis osób uprawnionych do  składania oświadczeń woli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                           w imieniu Wykonawcy lub  pieczątka wraz z podpis



Lp Nazwa artykułu  JM Ilość
 Cena jedn. 
netto PLN  Wartość netto PLN %VAT

 Wartość VAT 
PLN 

 Wartość brutto 
PLN 

Numer 
katologowy 
/Producent

Nr. Certyfikatu 
+nr strony w 
ofercie 

1.

sterylny ręcznik z chłonnej celulozy  do osuszania rąk,  rozm, 
29-36 cm x 32-41 cm, pokowany pojedyńczo lub po dwie 
sztuki

szt. 6000

2

sterylny pokrowiec na przewody,z folii polietylenowej 
przezroczysty, wym. 16 (+/- 2 cm) x 200-250 cm, jeden konec 
zakończony stożkiem z perforowanakońcówką do 
ewentualnego odcięia oraz taśmą klejącą umożliwiającą 
ustabilizowanie przedwodów w pokrowcu (zintegrowany z 
pokrowcem), drugi koniec zakończony kołnierzem 
ułatwiającym włożenie kabli do pokrowca oraz taśmą klejącą 
umożliwiającą ustabilizowanie przewodów w pokrowcu 
(zintegrowana z pokrowcem).                                      Na 
opakowaniu pojedyńczym metka samoprzylepna w ilosci 
min. 2 szt zaiwerająca dane identyfikujące wyrób, m.in. data 
sterylizacji.

szt 5300

3

sterylna samoprzylepna taśma do mocowania kabli 10 x 50 
cm (+/-1 cm)                                                                             Na 
opakowaniu pojedyńczym metka samoprzylepna w ilosci 
min. 2 szt zaiwerająca dane identyfikujące wyrób, m.in. data 
sterylizacji.

szt 3500

W celu dokonania oceny jakości Wykonawca zobowiązany do nieodpłatnego złożenia próbek w ilości : poz. 1 -  6 szt, poz. 2 - 5 szt, poz. 3 - 10 szt. 
Wartośćć netto :…………PLN (słownie:………………………………….)

Wartość brutto :…………PLN (słownie:………………………………….)

Załacznik nr 2 do siwz Pn- 98/18/IM
pakiet nr 5

…………………………..                                                                                                                                                                          …………………………………………
Miejscowość i data                                                                                                                                                                 Czytelny podpis osób uprawnionych do  sk ładania oświadczeń woli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                           w imieniu Wykonawcy lub  piecz ątka wraz z podpis



Lp Nazwa artykułu  JM Ilość
 Cena jedn. 
netto PLN  Wartość netto PLN %VAT

 Wartość VAT 
PLN 

 Wartość brutto 
PLN 

Numer 
katologowy 
/Producent

Nr. Certyfikatu 
+nr strony w 
ofercie 

1.

Serweta gazowa jałowa, 45 cm (+/- 2,5 cm) x 45 
cm(+/- 5 cm), pakowana pojedyńczo, nie mniej niż 
17 nitkowa, 4 warstwowa, kolor biały, obrębiona, 
nie pyląca (BEZ TASIEMKI), bez nitki rtg lub z nitką 
rtg

szt. 12200

2.

Serweta gazowa jałowa, 45 cm(+/- 2,5 cm)  x 45 cm 
(+/- 5 cm), pakowana po  dwie, nie mniej niż 17 
nitkowa, 4 warstwowa, kolor biały, obrębiona, nie 
pyląca (BEZ TASIEMKI), bez nitki rtg lub z nitką rtg

szt 6100

3.

Serweta gazowa jałowa, 45 cm(+/- 5 cm) x 70cm 
(+/- 5 cm) pakowana pojedyńczo, nie mniej niż 17 
nitkowa, 4 warstwowa, kolor biały, obrębiona, nie 
pyląca (BEZ TASIEMKI), bez nitki rtg lub z nitką rtg

szt 20000

4.

Serweta gazowa jałowa, 45 cm(+/- 5 cm) x 70 
cm(+/- 5 cm), pakowana po  dwie, nie mniej niż 17 
nitkowa, 4 warstwowa, kolor biały, obrębiona, nie 
pyląca (BEZ TASIEMKI), bez nitki rtg lub z nitką rtg

szt 2700

Wartośćć netto :…………PLN (słownie:………………………………….)

Wartość brutto :…………PLN (słownie:………………………………….)

Załacznik nr 2 do siwz Pn- 98/18/IM
pakiet nr 6

…………………………..                                                                                                                                                                          …………………………………………
Miejscowość i data                                                                                                                                                                 Czytelny podpis osób uprawnionych do  sk ładania oświadczeń woli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                           w imieniu Wykonawcy lub  piecz ątka wraz z podpis

W celu dokonania oceny jakości Wykonawca zobowiązany do nieodpłatnego złożenia próbek w ilości : po  10 szt z każdej pozycjiu                                                                                      



Lp Nazwa artykułu  JM Ilość
 Cena jedn. 
netto PLN  Wartość netto PLN %VAT

 Wartość VAT 
PLN 

 Wartość brutto 
PLN 

Numer 
katologowy 
/Producent

Nr. Certyfikatu 
+nr strony w 
ofercie 

1.

Materiał opakowaniowy o gramaturze minimum 60 
g/m2 zbudowany tylko z podłużnych włókien 
polipropylenu do zastosowania jako zewnętrzna 
ochronna warstwa w dwuwarstwowym systemie 
opakowaniowym. Kolor wyraźnie odróżniający od 
standardowo stosowanych materiałów tj. inny niż 
biały, zielony lub niebieski. Wytrzymałość na 
rozciąganie nie mniejsza niż 2,2 kN/m w obu 
kierunkach, wydłużenie nie mniejsze niż 125% w obu 
kierunkach. 

szt 7 200 000

Razem PLN:
W celu dokonania oceny jakości Wykonawca zobowiązany do nieodpłatnego złożenia próbek w ilości : 10 arkuszy
Wartośćć netto :…………PLN (słownie:………………………………….)

Wartość brutto :…………PLN (słownie:………………………………….)

Załacznik nr 2 do siwz Pn- 98/18/IM
pakiet nr 7

…………………………..                                                                                                                                                                          …………………………………………
Miejscowość i data                                                                                                                                                                 Czytelny podpis osób uprawnionych do  sk ładania oświadczeń woli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                           w imieniu Wykonawcy lub  piecz ątka wraz z podpis



Lp Nazwa artykułu  JM Ilość
 Cena jedn. 
netto PLN  Wartość netto PLN %VAT

 Wartość VAT 
PLN 

 Wartość brutto 
PLN 

Numer 
katologowy 
/Producent

Nr. Certyfikatu 
+nr strony w 
ofercie 

1.

Preparat antybakteryjny w formie czepka do mycia 
i dekontaminacji głowy i włosów pacjenta m.in. przy 
zakażeniach MDRO. Gotowy do użycia. 
Zawierający dichlorowodorek octenidyny oraz 
alantoinę. Bez barwników i substancji 
zapachowych. pH neutralne dla skóry ok. 5,0. 
Kosmetyk. Opakowanie zawierające 1 czepek                                               szt 690

W celu dokonania oceny jakości Wykonawca zobowiązany do nieodpłatnego złożenia próbek w ilości :
Wartośćć netto :…………PLN (słownie:………………………………….)

Wartość brutto :…………PLN (słownie:………………………………….)

Załacznik nr 2 do siwz Pn- 98/18/IM
pakiet nr 8

…………………………..                                                                                                                                                                          …………………………………………
Miejscowość i data                                                                                                                                                                 Czytelny podpis osób uprawnionych do  składania oświadczeń woli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                           w imieniu Wykonawcy lub  pieczątka wraz z podpis



Lp Nazwa artykułu  JM Ilość
 Cena jedn. 
netto PLN  Wartość netto PLN %VAT

 Wartość VAT 
PLN 

 Wartość brutto 
PLN 

Numer 
katologowy 
/Producent

Nr. Certyfikatu 
+nr strony w 
ofercie 

1.

Mata podłogowa umożliwiająca wchłanianie dużej 
ilości płynów ( chłonność ok. 7 l. wody ) 
spływających na podłogę podczas zabiegów, 
dwustronna - chłonąca od góry oraz od spodu, 
wkład chłonny wyposażony w superabsorbent 
umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, 
rozmiar min.  75 x 36 cm , wkład chłonny min. 
68x30 cm szt 10 000

2.

Mata podłogowa z możliwością cięcia w kolorze 
biało-niebieskim, posiadająca antypoślizgową 
warstwę spodnią chłonność ok. 1 l., rozmiar 
min.116 x 76 cm szt 1 000

3.

Podkład wzmocniony z możliwością przenoszenia 
pacjenta do 150 kg chłonny - 1,5 l/m2 , z wkładem 
chłonnym zawierającym superabsorbent 
umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, 
redukujący zapach, zatrzymujący bakterie w tym 
MRSA, E.Coli, roz.min.210 X 80 cm, wkład 
chłonny min. 200 X 60 cm, przyjazny dla skóry, 
pokryty włókniną PP szt 1 000

W celu dokonania oceny jakości Wykonawca zobowiązany do nieodpłatnego złożenia próbek w ilości : po 3 szt z każdej pozycji
Wartośćć netto :…………PLN (słownie:………………………………….)

Wartość brutto :…………PLN (słownie:………………………………….)

Załacznik nr 2 do siwz Pn- 98/18/IM
pakiet nr 9

…………………………..                                                                                                                                                                          …………………………………………
Miejscowość i data                                                                                                                                                                 Czytelny podpis osób uprawnionych do  sk ładania oświadczeń woli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                           w imieniu Wykonawcy lub  piecz ątka wraz z podpis



Lp Nazwa artykułu  JM Ilość
 Cena jedn. 
netto PLN  Wartość netto PLN %VAT

 Wartość VAT 
PLN 

 Wartość brutto 
PLN 

Numer 
katologowy 
/Producent

Nr. Certyfikatu 
+nr strony w 
ofercie 

1.

Koce ogrzewające ,jednorazowego użytku , o 
wym.min.210x110cm, wykonane z włókniny min. 
22g/m2, wypełnienie min. 60g/m2, szyty 
ultradżwiękowo, z przeszyciami na całej 
powierzchni zapobiegającymi przemieszczaniu się 
warstw,  niepalny, wyrób medyczny zgodny z 
normą 13795:2011 szt 1 000

W celu dokonania oceny jakości Wykonawca zobowiązany do nieodpłatnego złożenia próbek w ilości : 3 szt.
Wartośćć netto :…………PLN (słownie:………………………………….)

Wartość brutto :…………PLN (słownie:………………………………….)

Załacznik nr 2 do siwz Pn- 98/18/IM
pakiet nr 10

…………………………..                                                                                                                                                                          …………………………………………
Miejscowość i data                                                                                                                                                                 Czytelny podpis osób uprawnionych do  sk ładania oświadczeń woli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                           w imieniu Wykonawcy lub  piecz ątka wraz z podpis



Załącznik nr 3 do SIWZ PN-98/18/IM 
 

PARAMETRY OCENY JAKOŚCI 
 
OCENA*/  
- nie spełnia wymagań określonych parametrem – 0 pkt. 
- spełnia wszystkie wymagania określone parametrem – 1 pkt.  
 
 
Pakiet nr 1 
1 Widoczna - bez otwierania zestawu - lista w języku polskim z wymienionymi składnikami 

co do ilości i rodzaju 
2 Łatwość otwarcia opakowania z oznaczeniem miejsca otwarcia 
3 Łatwość wprowadzenia portów, intuicyjna aplikacja narzędzi i trokarów 
 
Pakiet nr 2 
1 Przepuszczalność powietrza 
2 Trwałość materiału 
3 Alergiczność, brak uczulenia 
4 Wygoda użycia podajnika 
 
1Pakiet nr 3 
1 Alergiczność, brak uczulenia 
2 Dopasowanie do nosa 
3 Przepuszczalność powietrza 
4 Wygoda użycia podajnika 
 
Pakiet nr 4 
1 Dokładność wykonania 
2 Wytrzymałość fartucha 
 
Pakiet nr 5 poz. 1 
1 Chłonność  
 
Pakiet nr 5 poz. 2 
1 Wygoda użycia 
2 Trwałość folii 
3 Czytelność opakowania 
 
Pakiet nr 5 poz. 3 
1 Trwałość taśmy 
2 Przylepność 
3 Wygoda użycia 
4 Czytelność opakowania 
 
Pakiet nr 6 
1 Chłonność materiału 
2 Miękkość materiału 
3 Czytelne oznakowanie opakowania (m. in. trwałe, nieścieralne) 
4 Łatwość otwarcia opakowania 
 
Pakiet nr 7 
1 możliwość wyboru z co najmniej 4 różnych kolorów (innych niż biały, niebieski, zielony) 

tak - 1 pkt. nie - 0 pkt. 
2 wytrzymałość na rozciąganie w kierunku walcowania (potwierdzona kartą techniczną 

producenta) 0-1 pkt. ( > 3,5 kN/m - 1 pkt., ≤ 3,5 kN/m - 0 pkt.) 
3 wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym (potwierdzona kartą techniczną 

producenta) 0-1 pkt. ( > 2,2 kN/m - 1 pkt., ≤ 2,2 kN/m - 0 pkt.) 



 
Pakiet nr 8 
1 Alergiczność, brak uczulenia 
2 Drażliwość układu oddechowego 
3 Skuteczność mycia 
 
Pakiet nr 9 poz. 1 i 2 
1 Wygoda użycia 
2 Przyczepność do podłoża 
 
Pakiet nr 9 poz. 3 
1 Wygoda użycia 
2 trwałość 
 
Pakiet nr 10 
1 Brak uczulenia 
2 Równomierne rozłożenie wypełnienia 
3 Staranność wykonania 
 
 
*/ oprócz pak. 7 (który opisano szczegółowo) 
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Załącznik Nr 4  do SIWZ Pn-98/18/IM 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy 
 
 

UMOWA Nr………………. 
 

zawarta w dniu .....................  r. w Warszawie pomiędzy: 
 

Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Warszawie, adres: 02-034 
Warszawa, ul. Wawelska 15 B, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000144803, NIP 525-000-80-57, Regon 000288366, zwanym dalej „ Zamawiającym”, 
w imieniu którego działa, należycie umocowany: 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
a 
............................................................................................................,   
wpisaną/wpisanym do: 
- Rejestru ……………………. Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w……………., ……… 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS .........., NIP …...., Regon ……… wysokość 
kapitału zakładowego …………………… PLN* 
…………., prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:……………….., adres prowadzenia 
działalności ………., wpisaną/wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 
…................, Regon .............*,  
zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego działa należycie umocowany: 
......................................................................................................................................... 

 
 
Zamawiający i Wykonawca łącznie dalej zwani są „Stronami” lub z osobna „Stroną” 
 
Wykonawca wybrany został w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałow medycznych 
jednorazowego użytku  Nr: PN-98/18/IM pakiet nr ...... na podstawie art. 10 ust. 1, art. 24aa i art. 39 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
          

§ 1 Przedmiot umowy 
Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje materiały medyczne jednorazowego użytku, zwane dalej 
„towarem” (Pakiet nr …), którego rodzaj, ilość,  ceny jednostkowe netto oraz łączną wartość brutto określa 
załącznik nr….. do umowy. 
 

§ 2 Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem umowy jest dobrej jakości, dopuszczony został do 

obrotu i do używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych . 
2. Termin przydatności towaru do użytku nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy. 
3. Towar opakowany będzie w odpowiednie opakowania jednostkowe i zbiorcze. 
4. Towar dostarczony będzie Zamawiającemu na podstawie zamówień częściowych. 
5. Wykonawca dostarczy towar Zamawiającemu na własny koszt i ryzyko do magazynu przy ul. Roentgena 5 

w Warszawie  lub innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 
 
 

§ 3 Odbiór towaru 
1.  Odbiór towaru dokonywany będzie w miejscu określonym przez Zamawiającego. Wykonawcę reprezentuje 

przy dostawie osoba dostarczająca towar, a Zamawiającego pracownik magazynu odbierający towar. 
2. Dowodem dostawy towaru jest dokument podpisany przez osobę odbierającą towar w imieniu 

Zamawiającego, w którym potwierdzony będzie odbiór towaru oraz data odbioru. 
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§ 4 Zmiany ilości zamawianego towaru 
1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie obowiązywania niniejszej umowy mniejszych 

potrzeb w zakresie ilości zamawianego towaru niż określone w załączniku nr…. do niniejszej umowy, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia maksymalnie o 20% ilości zamawianego towaru w 
stosunku do ilości określonych w załączniku nr….. do niniejszej umowy i z tego tytułu Wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentowo-ilościowej towaru w ramach jednego 
pakietu określonego w załączniku nr... do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem następujących warunków: 
1) zmiany wynikają z potrzeb Zamawiającego, a konieczności ich wprowadzenia nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, 
2) zmiany następują w obrębie jednego pakietu określonego w załączniku nr…… do niniejszej umowy, 
3) zmiany nie powodują przekroczenia wartości wynagrodzenia brutto danego pakietu i wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 
 

§ 5 Cena towaru 
1. Za dostarczony towar Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę stanowiącą iloczyn cen jednostkowych 

określonych w załączniku nr….. do umowy i liczby lub ilości dostarczonego towaru. Łączna wartość 
towaru będącego przedmiotem umowy nie może przekroczyć kwoty ................ zł. netto (słownie: 
................................................ złotych.) Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT. Wartość 
towaru nie może przekroczyć kwoty …………. zł. brutto (słownie zł. ……………. ../100). 

2. Koszty dostawy, opakowania i ubezpieczenia wliczone są w cenę towaru. 
3. Zapłata za dostarczony towar dokonywana będzie przelewem w terminie 60 dni od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej  faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w 
fakturze VAT. 

4. Wykonawca dostarczy fakturę VAT do Kancelarii Zamawiającego w Warszawie ul. Roentgena 5 lub do 
Działu Księgowości Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15B. Na fakturze należy podać 
numer niniejszej umowy. 

5. Za datę zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 
 

§ 6 Terminy dostaw 
1. Dostawa następować będzie sukcesywnie, w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy bądź w 

przypadku nie zamówienia przez Zamawiającego całości towaru w tym terminie do czasu pełnego 
wykonania umowy, jednak nie dłużej niż przez okres 48 miesięcy z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust 1. 

2. Terminy dostaw, rodzaj i ilość towaru oraz inne szczegółowe warunki dostawy Zamawiający określi w 
zamówieniach  częściowych przekazywanych Wykonawcy na numer faxu/ adres e-mail: …………………., na 
7 dni robocze przed terminem dostawy. Jeżeli dostawa wypadałaby w dniu innym niż dzień roboczy lub 
poza godzinami pracy magazynu tj. w po godz. 15,00, Wykonawca dostarczy towar w pierwszym dniu 
roboczym przypadającym po wyznaczonym terminie w godz. 7,00-15,00. 

3. Do składania zamówień Zamawiający upoważnia ……………………………………………………. 
4. W przypadku gdy w okresie o którym mowa  w ust. 1 Zamawiający nie zamówi towaru w łącznej wartości 

określonej w § 5 ust. 1, umowa wygasa w odniesieniu do tej części towaru, która nie została zamówiona 
przez Zamawiającego. 

5. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w umowie  lub  zamówieniu, Zamawiający 
może dokonać zastępczego zakupu towaru. Jeżeli cena towaru kupionego w ramach zastępczego zakupu 
będzie wyższa od ceny towaru określonego w niniejszej umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
różnicę cen towaru. Różnicę cen towaru, Zamawiający może potrącić z płatności dla Wykonawcy.  
 

§ 7 Wady towaru i reklamacje 
1. O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę na piśmie niezwłocznie, to jest nie później niż w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia.  
2. Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 5 dni, liczonych od 

dnia jej otrzymania. W przypadku dostawy towaru wadliwego lub braków ilościowych w dostarczonym 
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towarze, Wykonawca wymieni na własny koszt wadliwy towar na wolny od wad lub uzupełni brakującą 
ilość towaru, w powyżej określonym terminie.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku: 
- dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem, w tym nie posiadającego określonego w 

umowie terminu przydatności do użycia, 
- dostarczenia towaru z opóźnieniem, 
- dostarczenia towaru w uszkodzonym opakowaniu lub transportowanego w nieodpowiednich warunkach. 
4. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Zamawiającemu z tytułu wad prawnych przedmiotu 

umowy, Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, który przejmie zobowiązania wynikające ze 
zgłoszonych roszczeń i ponosić będzie wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu. 

 
§ 8 Kary umowne 

1. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w umowie lub w zamówieniu, o którym 
mowa w § 6 ust.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości  1 % wartości brutto 
towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20 % 
wartości brutto nie dostarczonego towaru. 

2. W przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad lub nieuzupełnienia brakującej 
ilości towaru w terminie określonym w § 7 ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 1% wartości brutto niewymienionego/niedostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, jednak nie więcej niż 20 % wartości brutto nie dostarczonego towaru. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu nienależytego wykonania lub 
niewykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 
zamawiającemu karę umowna w wysokości 20 % wartości brutto niewykonanej części umowy. 

4. Zamawiający może potrącać wymagalne kary umowne z należności Wykonawcy za dostarczony towar, w 
przypadku   niezapłacenia ich w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej. 

5. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody w związku z nienależytym wykonaniem lub 
niewykonaniem umowy przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 

§ 9 Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
1) na podstawie art.145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych składając Wykonawcy odpowiednie 

oświadczenie na piśmie,  
2) w przypadku nienależytego wykonania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę, z przyczyn 

zawinionych przez Wykonawcę, w tym w szczególności dwukrotnego niedostarczenia towaru lub 
dwukrotnego  dostarczenia towaru z opóźnieniem lub dwukrotnego dostarczenia towaru niezgodnego z 
umową,  

3) w przypadku niezałatwienia reklamacji towaru w terminie określonym w § 7 ust.2, 
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 pod rygorem nieważności powinno być dokonane w 

formie pisemnej i złożone Wykonawcy nie później niż po upływie 30 (trzydziestu) dni od dnia powzięcia 
przez Zamawiającego wiadomości o okoliczności uprawniającej do odstąpienia od umowy. 

 
§ 10 Zmiany treści umowy 

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy:  
- w zakresie numeru katalogowego produktu, 
- w zakresie nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów; 
- sposobu konfekcjonowania towaru, 
- liczby opakowań towaru,  
- w sytuacji zastąpienia towaru odpowiednikiem, w przypadku zakończenia lub wstrzymania produkcji, 

wycofania towaru z obrotu lub wstrzymania dystrybucji, z zastrzeżeniem, ze odpowiednik będzie 
posiadał parametry nie gorsze niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

- zmiany ilości zamawianego towaru w ramach wartości i asortymentu określonego w niniejszej 
umowie, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego. Zmiana może być dokonana w ramach 
pakietu. 
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2. Powyższe zmiany nie mogą skutkować wzrostem wartości umowy i być niekorzystne  
      dla Zamawiającego. 
3. Zmiana ceny towaru może nastąpić w przypadku:  

zmian, w trakcie realizacji umowy, stawek podatku VAT, zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, oraz zmian zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, jeżeli będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany, 

4. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto, o której mowa w ust. 3, 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmian stawek podatku VAT, 
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne na koszty wykonania zamówienia oraz propozycje nowego wynagrodzenia, potwierdzone 
powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany. Zmiana wynagrodzenia 
netto/brutto, o których mowa w niniejszym paragrafie następuje po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego 
w formie aneksu do umowy. 

5. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych towaru w przypadku zmiany wielkości opakowania przez 
producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny określonej w umowie. 

6. Zmiany ceny towaru z przyczyn określonych w ust. 3 – 5 dokonywana jest na podstawie aneksu do umowy 
na wniosek jednej ze Stron, w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia wniosku. 

7. W przypadku, kiedy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany ceny, z przyczyn określonych w 
ust. 3 - 5, dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w całości lub w spornej części. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania obniżenia ceny zakupionego towaru do wysokości ceny 
promocyjnej ustalonej przez jego producenta. W przypadku nie uwzględnienia tego prawa przez 
Wykonawcę, Zamawiający może od umowy odstąpić. 

 
§ 11  Cesja i poufność 

1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby  trzecie, 
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w szczególności na podstawie umowy przelewu 
wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której 
dochodzi do przeniesienia praw i obowiązków Wykonawcy na osobę trzecią, w tym do zarządzania i 
administrowania wierzytelnością Wykonawcy. 

2. Czynność dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna. 
3. Strony zobowiązują się do nie ujawniania, nie publikowania, nie przekazywania, nie udostępniania w 

żaden inny sposób osobom trzecim jakichkolwiek danych o transakcjach  stron, jak również: 
a) informacji dotyczących, podejmowania przez każdą ze stron czynności w toku realizacji niniejszej 

umowy, 
b) informacji zastrzeżonych jako tajemnice stron w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia  1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
c) innych informacji prawnie chronionych, które uzyskają w związku z realizacją niniejszej  umowy, bez 

względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania-  o ile informacje nie są powszechnie 
znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

4. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt  zawarcia umowy ani jej treść w zakresie 
określonym obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Każda ze stron może ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa -  
członkom swoich władz, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, w 
takim zakresie w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań wynikających z innej 
ustawy. 

6. Każda ze Stron zobowiązuje się do ochrony informacji poufnych, udostępnionych przez drugą stronę w 
celu prowadzenia działań wynikających z niniejszej umowy i nie wykorzystywania ich przeciwko interesom 
drugiej strony. 

7. Warunki przetwarzania danych osobowych pacjentów Zamawiającego określone zostaną w odrębnej 
umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
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8. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i 
wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Wykonawca 
zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub w celu 
przekraczającym zakres i cel opisane powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać osoby przy udziale których wykonuje obowiązki umowne z  
postanowieniami umowy dotyczącymi ochrony poufnych  informacji, oraz zobowiązać je do ich 
stosowania, a także do zachowania w tajemnicy. 

10. Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiążą Strony w czasie obowiązywania niniejszej  Umowy 
oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu . 

11. W przypadku ujawnienia informacji poufnej wbrew powyższym postanowieniom, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu wskutek ujawnienia 
informacji poufnej. 

 
§ 12 Przetwarzanie danych osobowych i obowiązek informacyjny 

Klauzula wersja I 
Klauzula stosowana w przypadku, gdy Wykonawca jest podmiotem gospodarczym, który b ędzie 

wykonywał umowę  posługując się innymi osobami 
1. Administratorem danych osobowych osób działających w imieniu Wykonawcy, jego pracowników lub 

zleceniobiorców, w tym podwykonawców) jest Wykonawca a osób działających w imieniu Zamawiającego, 
jego pracowników lub zleceniobiorców – Zamawiający.  

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych u Zamawiającego –adres e-mail: ………… , u 
Wykonawcy – adres: e-mail: ……………….. . 

3. Każdy Administrator danych osobowych jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.04.2016 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, s.1) (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. – o 
ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1000) 

4.  Każdy Administrator danych osobowych jest zobowiązany posiadać prawo do powierzenia przetwarzania 
danych osobowych na potrzeby niniejszej umowy -  przez cały okres jej realizacji oraz przez czas niezbędny 
do realizacji uprawnień każdej ze stron wynikających z tej umowy. 
Lub 
Każdy z Administratorów danych osobowych oświadcza, że posiada zgody osób, na powierzenie 
przetwarzania ich danych osobowych zamawiającemu/Wykonawcy na potrzeby niniejszej umowy -  przez 
cały okres jej obowiązywania oraz przez czas niezbędny do realizacji uprawnień każdej ze stron wynikających 
z tej umowy. 

5. Wykonawca i Zamawiający przetwarzać będą powierzone im do przetwarzania dane osobowe wyłącznie  w  
związku i na potrzeby realizacji niniejszej umowy . 

6. Postawa prawna przetwarzania danych osobowych- uzasadniony interes Zamawiającego lub uzasadniony 
interes Wykonawcy. 

7. Powierzone przez Administratora dane osobowe  nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza 
przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub została na to 
wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą . 

8. Każdy Administrator zobowiązany jest do zabezpieczenia za pomocą odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych powierzonych Danych Osobowych przed ich utratą, udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, uszkodzeniem lub zniszczeniem, oraz nieuprawnionym zbieraniem, udostępnianiem, 
usuwaniem, zmianą, utrwaleniem, przechowywaniem lub opracowywaniem. 

9. Każdy z Administrator jest zobowiązany do poinformowania osób, których dane przekazał na potrzeby 
wykonania niniejszej umowy o prawie dostępu do danych osobowych oraz prawie ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa oraz o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza  przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 
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10. Powierzone do przetwarzania przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 
Klauzula wersja II 

Stosowana w przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną, wykonującą umowę osobiście 
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy, dalej zwanych „danymi osobowymi”  jest Centrum 

Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie z siedzibą w Warszawie, dalej „Administrator” . 
2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora  jedynie w celu realizacji Umowy. 
3.Dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek 

wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub została na to wyrażona zgoda Wykonawcy. 
4. Dane osobowe  będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy oraz okres 5 lat  od dnia 

wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa wymagają 
przechowywania danych osobowych przez czas dłuższy. 

5.Wykonawca  posiada prawo dostępu do  danych osobowych  oraz prawo żądania ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż 
przetwarzanie ich danych osobowych narusza  przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
 

§ 13   Klauzula poufności 
1. Strony zobowiązują się do: 

1) zachowania w poufności wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, 
technologicznych, organizacyjnych oraz innych informacji posiadających wartość gospodarczą 
udostępnianych wzajemnie w związku z niniejszą Umową; 

2) podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje 
nie ujawni tych informacji, w całości jak i w części, stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody na 
piśmie od Strony, której informacja dotyczy. Strona, która otrzymuje informacje drugiej strony, 
odpowiada za osoby, którym te informacje zostają udostępnione jak za własne działanie lub 
zaniechanie, w szczególności ponosi odpowiedzialność za  przestrzeganie postanowień ust. 1 pkt 1); 

3) ujawniania informacji o których mowa ust. 1 pkt 1)  jedynie tym pracownikom, którym będą one 
niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji 
musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji Umowy; 

2. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji które: 
1) zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia niniejszej Umowy i 

innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
2) są znane Stronom z innych źródeł i nie naruszają postanowień niniejszej Umowy; 
3) zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony; 
4) zostaną ujawnione przez jedną ze Stron ze względu na obowiązujące wymogi prawa lub zgodnie z 

prawomocnym orzeczeniem sądu lub prawomocną decyzją administracyjną. 
 

§ 14 Siła wyższa 
1. W przypadku, gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają wykonanie jakichkolwiek ze zobowiązań 

umownych którejkolwiek ze Stron umowy, określony termin wykonania zobowiązań umownych będzie  
opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio o czas trwania jej skutków. 

2. Jako okoliczności siły wyższej rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne i   
niezależne od Stron umowy.  

3. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych 
w  związku z okolicznościami „siły wyższej” winna o tym poinformować drugą Stronę w formie pisemnej w     
terminie do 14 (czternastu) dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności „siły wyższej”. 

4. Gdy okoliczności „siły wyższej”, uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązanie się z zobowiązań 
umownych przez okres dłuższy niż 1 (jeden) miesiąc, Strony umowy mogą rozwiązać umowę  w całości lub 
w części. W przypadku rozwiązania umowy z tej przyczyny, jej wykonanie i końcowe rozliczenie   będzie 
być uzgodnione przez Strony umowy. 
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§ 15 Postanowienia końcowe 
1.   Za dni robocze strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy. 
2.   Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej  pod rygorem nieważności. 
3.  Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy prawa,  

w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego, 
ustawy o wyrobach medycznych.  

5.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
6. Załączniki stanowią integralną część umowy. 
 
Załączniki: 
1/............. 
2/............ 
../ ............. 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
 

. 

 
 
 



 
 
 
 
 

Załącznik Nr 5  do SIWZ 
 
Postępowanie nr PN-98/18/IM 
 

 
 

         
 
 

 
 
 

WZÓR 
 

WYKAZ DOSTAW 
wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up ływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zosta ły wykonane,(zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego – określonymi w SIWZ) 
 
 Do oferty załączamy dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie. 
 
Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………. 
 
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………... 
 
Na potwierdzenie warunku, o którym mowa w art. 22 ust.1bpkt. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych, 
oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat – lub realizuje 
następujące zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia: 
 

Nazwa i adres 
Zamawiającego 

(Odbiorcy) 

Przedmiot 
dostawy 

Wartość dostawy 
Brutto w okresie 
ostatnich 3-ch lat 

przed upływem terminu 
składania ofert 

Terminy 
realizacji 
dostawy 

Referencje 
strona ……. 

oferty 

dot. 
zadania 

nr … 

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

      

 
 
 

     

 
 
 
 
..................................., dnia .........................2018 r. 
  
                                                                               ........................................................... 

podpis  i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do  
 reprezentowania Wykonawcy 

 
 

 
 

pieczęć Wykonawcy 



 
 
 
 
 

Załącznik Nr 6  do SIWZ 
 
Postępowanie nr PN-98/18/IM 
 

 
 

         
 
 

 
 
 

WZÓR 
 

OŚWIADCZENIE 
składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji o której 

mowa w art. 86 ust. 3 upzp (protokół z otwarcia ofert) 
Zgodne z art. 24 ust. 11 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:................... 
 
 , oświadczam/y, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki 
wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23 upzp. 

⇒ nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami którzy 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym 
postępowaniu, * 

lub 
⇒ należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami którzy złożyli 
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym 
postępowaniu, i składam  (nie składam)* wyjaśnienia i dowody, ze powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia.* 
................................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
..................................., dnia .........................2018r. 
  
                                                                               ........................................................... 

podpis  i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do  
 reprezentowania Wykonawcy 

 
*- niepotrzebne skreślić  

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

      ………………………………………… 

 Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń  
w imieniu Wykonawcy  lub  pieczątka wraz z podpisem 

 

 
 

 
 

pieczęć Wykonawcy 



Załącznik nr 7 do SIWZ PN – 98/18/IM   
 

WYKAZ PRÓBEK ZAŁĄCZONYCH DO OFERTY  
      

Warszawa, dnia .............................. 
Nazwa Wykonawcy składającego próbki: ........................................................ 
           ......................................................... 
           ......................................................... 
Wykaz próbek: 
Lp. Nazwa artykułu  Nr 

katalogowy*/ 
Producent*/ Ilość Pakiet nr ... Uwagi 

       

       

       

       

       

       

 
*/ Numer katalogowy i Producent powinny być zgodne: na próbce, w wykazie złożonych próbek i w formularzu cenowym oraz w 
dokumencie dopuszczającym przedmiot zamówienia do obrotu (jeżeli numer kat. został do niego wpisany) 
 

………………………………… 
(data + podpis + pieczęć) 



 
 

 

 

 
Załącznik Nr 8 do SIWZ Pn-98/18/IM 

 

 

 

         

 
 

WNIOSEK O ZWROT ZŁOŻONYCH WRAZ Z OFERTĄ PRÓBEK OFEROWANYCH WYROBÓW 

(dotyczy wyłącznie wykonawców, których oferta nie została wybrana  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego) 

 

Postępowanie znak: Pn-98/18/IM na  dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku 

 

Wykonawca: ....................................................................................................... 

 

W przypadku nie wybrania naszej oferty: 

Wnosimy*/ nie wnosimy* o zwrot próbki wyrobu: 

Pakiet nr .................................................................. 

Nazwa produktu: ................................................... 

Producent: ............................................................. 

 

- próbkę odbierzemy osobiście w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyniku postępowania (nie wcześniej 
jednak niż po upływie terminu na wniesienie środków ochrony prawnej)* 

- prosimy o odesłanie próbki pocztą – za zaliczeniem pocztowym* 

 

*- nie potrzebne skreślić 

UWAGA: w przypadku braku wniosku o zwrot próbki, lub nie odebranie próbek po upływie 30 dni od daty 
ogłoszenia wyników postępowania, wyrażamy zgodę na nieodpłatne ich przekazanie użytkownikom 
CO-I. 

 

Data: ................................... 

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

podpis  i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do  
 reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik Nr 10 do SIWZ, nr sprawy PN-98/18/IM 
Oświadczenie Wykonawcy  

 
 
 
 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
Potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania  

 
 

w imieniu ……………..………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
uczestniczący w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na 
dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku 

- pakiet nr ........................ 
(nazwa postępowania) 

1. Oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy nie orzeczono tytułem środka    
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 

.........................,  dnia   ........................... r. 

............................................................... 
podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej  

do reprezentowania firmy  
lub podpis osoby fizycznej 

 

2. Oświadczam, że ww. wykonawca/ firma w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych. 

.........................,  dnia   ........................... r. 

............................................................... 
podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej  

do reprezentowania firmy  
lub podpis osoby fizycznej 

3. Oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy:  
• nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne* 

• wydano wyrok lub decyzję*  
Jeśli tak: Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających 
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 
informacja o zawarciu wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 

*niepotrzebne skreślić 

.........................,  dnia   ........................... r. 

............................................................... 
podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej  

do reprezentowania firmy  
lub podpis osoby fizycznej 

 

 

pieczęć Wykonawcy 
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