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  Załącznik Nr 1 do SIWZ 
Postępowanie nr PN-147/18/MJ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę akcesorii do laparoskopii, endoskopii i diatermii 

 
 

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 Działalności 
Gospodarczej ................................................................. 

NIP  

REGON  

Adres:  

Telefon:  

Fax:  

e-mail:  

Małe /średnie przedsiębiorstwo tak /nie* 

Hasło dostępu do JEDZ  

Nazwa programu szyfrującego  

Instrukcja odszyfrowania pliku z 

dokumentu JEDZ 

 

 

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.:  
dostawa akcesorii do laparoskopii, endoskopii i diatermii 
za cenę:  

Pakiet nr: Wartość netto: Wartość brutto: 
1   
2   
3   
4   

RAZEM   



 2

 
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) od daty dostawy do 
Zamawiającego. 

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.    

7.    Oświadczamy, że złożona oferta jest ważna przez 60 dni od dnia składania ofert.  
       Na potwierdzenie tego wnieśliśmy wadium w wysokości …………….. PLN (słownie złotych: 
.............................……………………………………………………………………………..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.  Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: ………………………………………….………………………… 

      tel. ................................. faks:…………………….. e-mail: ………………….………………  

11. Oświadczamy, że  oferta nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji(-e) stanowiących(-
e) tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Informacje zawarte na stronach ………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 
ust. 4 Ustawy O Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji i nie mogą być udostępniane przez 
Zamawiającego. * 

 
 

Pakiet nr: Wartość wadium: 
1  

2  

3  

4  
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L.P. Nazwa dokumentu 
utajnionego 

Uzasadnienie faktyczne i 
prawne 

Dokument potwierdzający 
przyczynę i ważność utajnienia 
/dokument załączyć do 
oświadczenia/ 

1.    
2.    

 
W związku z utajnieniem w.w dokumentów oświadczamy, że: 
a/ wymienione wyżej informacje zostały w naszej firmie objęte ochroną jako informacje 
nieujawnione, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa (decyzja/dezycje w załączeniu); 
b/ zastrzeżenie niejawności w.w informacji jest nadal ważne; 
c/ informacje te nie wchodzą w zakres informacji składanych w rejestrach sądowych przez spółki i 
przedsiębiorstwa, nawet jeśli nasza jednostka nie jest zobowiązana do składania takich 
dokumentów w rejestrach sądowych; 
d/ informacje te nie dotyczą wymagań stawianych przez Zamawiającego Wykonawcom, jako 
warunki przystąpienia do postępowania i kryteriów wyboru Wykonawcy; 
e/ po podjęciu decyzji o objęciu w.w informacji tajemnicą przedsiębiorstwa informacje te nie były 
nigdzie jawnie publikowane, nie stanowiły one części materiałów promocyjnych i podobnych, ani 
nie zapoznano z nimi innych jednostek gospodarczych i administracyjnych w trybie jawnym. 

12. Oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (jeśli nie dotyczy - 
skreślić). 
 

13. Inne ważne informacje nie podane 

wyżej………………………………………………………………………………..……….     

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

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 

 
 



Poz. Nazwa Ilość

Cena 
jednostkowa 

netto Wartość netto
Stawka 

podatku VAT Wartość brutto Nr kat. Producent

1 Igła Veress'a 120mm 4

2
Tuba trokara 11x80 mm, z nierozbieralnym zaworem insuflacyjnym; 
kaniula gładka, wewnetrzna uszczelka klapkowa; zawór 
instrumentowy z tworzywa, odkrecany - bez gwintu

8

3 Ostrze trokara 11x80 mm, trójkatna koncówka 4
4 Ostrze trokara 11x80 mm, stozkowa koncówka 4

5 Tuba redukcyjna, nasadka uniwersalna mocowana do trokara 13/11-
5,5 mm

8

6 Tuba trokara 5,5x80 mm, kaniula gładka, bez zaworu, wewnetrzna 
uszczelka silikonowa

8

7 Ostrze trokara 5,5x80 mm, trójkatna koncówka 4
8 Ostrze trokara 5,5x80 mm, stozkowa koncówka 4

9

Tuba trokara 13x80 mm, nierozbieralny kranik zaworu 
insuflacyjnego; kaniula gładka; zawór instrumentowy z tworzywa, 
odkrecany - bez gwintu, wewnetrzna uszczelka klapkowa; mozliwosc 
aplikacji endoskopowego staplera liniowego

4

10 Ostrze trokara 13x80 mm, trójkatna koncówka 4

11

Kleszczyki preparacyjne HiQ+, srednica 5 mm, długosc 330 mm, typu 
Maryland, długosc ramion koncówki chwytajacej
21mm; trzyczesciowe (wkład, tubus, uchwyt); składanie na zasadzie 
szybkozłacza (brak gwintów); bezskokowy obrót narzedzia o 360st., 
pokretło do obrotu umieszczone na płaszczu; rekojesc z grubego 
tworzywa umozliwiajaca zmiane
chwytu narzedzia w zaleznosci od potrzeby ergonomii pracy, bez 
zamka

8

12

Szczypce chwytajace Johann, atraumatyczne, długosc bransz 40 mm 
(obie ruchome, okienkowe, delikatnie zabkowane na całej długosci, 
zakonczone tepo), długosc robocza 330 mm, srednica 5 mm; 
trzyczesciowe (wkład, tubus, uchwyt);
obrotowe 360st., pokretło do obrotu umieszczone na płaszczu; 
raczka z zamkiem dezaktywacyjnym

8

13
Kleszczyki chwytajace HiQ+, typu Babcock - Atrauma, srednica 
10mm, długosc 330mm, długosc ramion koncówki
chwytajacej 53 mm, raczka z zamkiem typu Ergo

4

14

Kleszczyki chwytajace, typ Johann - jedna bransza ruchoma, srednica 
5, długosc 330 mm, długosc ramion koncówki
chwytajacej 24mm, drobne zabki; raczka z zapinka z mozliwoscia 
trwałej dezaktywacji na przedniej obreczy; rozbieralne wkład, tubus, 
uchwyt), składanie na zasadzie szybkozłacza (brak gwintu), obracane 
płynnie (bez przeskoków powodowanych przez zabki)

8

15
Kleszczyki biopsyjne HiQ+, srednica 5 mm, długosc 330 mm, z 
bolcem, długosc ramion koncówki chwytajacej 14 mm,
raczka bez zamka

4

16
Haczyk laparoskopowy (HF monopolarny), srednica 5 mm, długosc 
330 mm; trwałe, ceramiczne zabezpieczenie
elektrody w koncu dystalnym

4

17

Kleszcze preparacyjne Maryland HiQ+, trzyczesciowe; obrotowe 
360st. pokretłem na tubusie; sr. 5mm, dł. rob. 330mm; bransze o dł. 
17mm, obie ruchome; składane na zasadzie szybkozłacza - bez 
gwintu; rekojesc bez zapinki

4

18

Szczypce HiQ+ typu Maryland z poprzecznym wzorem zabkowania; 
długosc ramion koncówki chwytajacej 19 mm;
obrotowe płynnie 360st., srednica 5 mm, długosc 330 mm; 
trzyczesciowe (płaszcz izolowany z duzym pierscieniem obrotowym, 
raczka bez zamka, wkład), składanie na zasadzie szybkozłacza

4

19

Nozyczki HiQ+, srednica 5 mm, długosc 330 mm, typu Metzenbaum, 
długosc ramion koncówki tnacej 19 mm;
trzyczesciowe - rozbieralne (wkład, tubus z pokretłem obrotowym, 
raczka z przyłaczem monopolarnym, bez zamka); składanie na 
zasadzie szybkozłacza (brak gwintów); bezskokowy obrót narzedzia 
o 360st.; rekojesc z grubego tworzywa umozliwiajaca zmiane chwytu 
narzedzia w zaleznosci od potrzeby ergonomii pracy; izolacja 
płaszcza osłaniajaca miejsce łaczenia branszy, zabezpieczajaca przed 
przeskokiem iskry pradu HF na tkanke

4

20
Klipsownica laparoskopowa wielorazowa, nierozbieralna, do klipsów 
tytanowych typu Vclip w rozmiarze M/L, srednica 10 mm, długosc 
robocza 33 cm

4

21 Klipsownica do klipsów polimerowych XL 4
22 Kleszczyki chwytajace, imadło, 5 x 300 mm, zakrzywione 4

23 Imadło - bransze typu "Delfin"; rozbieralne na dwie czesci; uchwyt w 
linii narzedzia, z zapinka; sr. 5mm dł. rob. 330mm

4

Narzędzia laparoskopowe zestawy
Załącznik nr 2.1 - Pakiet nr 1

Zestaw narzędzi do laparoskopii 



24
Uchwyt z zaworem dwudroznym, do sondy instrumentu ssaco-
płuczacego A5797,A5798,A5799 (sr. sond 5 i 10 mm);
rozbieralny, autoklawowalny

4

25 Sonda ssanie/płukanie, 5 mm, pasujaca do uchwytu A5796 z 
przyłaczem gwintowanym

4

26
Kabel monopolarny do narzedzi HiQ+, wtyk 4 mm (bananowy), 
długosc 3,5 m do diatermii ESG-400, Erbe VIO i innych z
mozliwoscia podłaczenia bezposredniego lub przez adapter

4

27
Kontener do sterylizacji o wymiarach 537x139x268 mm, z pokrywa i 
mata silikonowa WA05980A, z tworzywa sztucznego do sterylizacji i 
przechowywania instrumentów. Nadaje sie do sterylizacji parowej

4

28

Optyka, srednica 10 mm, kat patrzenia 30°, HD, dł. rob. 310mm; 
autoklawowalna ; odkrecany adapter okularowy do
przyłacza głowicy kamery;
W zestawie kontener do sterylizacji

1

29

Optyka, srednica 10 mm, kat patrzenia 0°, HD, dł. rob. 310mm; 
autoklawowalna; odkrecany adapter okularowy do
przyłacza głowicy kamery;
W zestawie kontener do sterylizacji

1

30 Optyka, srednica 5,4 mm, kat patrzenia 30°, długo sc robocza 300 
mm, autoklawowalna. W zestawie kontener do sterylizacji

1

31
Swiatłowód dla endoskopów/optyk o srednicy wiekszych niz 4,1 
mm, srednica wiazki 4,25 mm, srednica zewnetrzna 8,4 mm, długosc 
3 m, waga 323 g; typ CF

2

32 Retraktor wachlarzowy, palczasty; srednica10mm, długosc robocza 
380 mm, regulowane zgiecie koncówki

2

33

Kleszczyki chwytajace typu Johann, srednica 5, długosc 330 mm, 
długosc ramion koncówki chwytajacej 16,5 mm;
trzyczesciowe - rozbieralne (wkład, tubus z pokretłem do obrotu, 
raczka z przyłaczem bipolarnym, bez zamka); składanie na zasadzie 
szybkozłacza (brak gwintów); bezskokowy obrót narzedzia o 360st.; 
rekojesc z grubego tworzywa umozliwiajaca zmiane chwytu 
narzedzia w zaleznosci od potrzeby ergonomii pracy

2

34
Kabel bipolarny do narzedzi HiQ+, jednowtykowe, długosc 3,5 m, do 
diatermii ESG-400, Erbe VIO innych przyjmujacych
połaczenia jednowtykowe wg Erbe

2

35

Szydełko w formie igły sprezynujacej do zamykania powiezi; sr. 
kaniuli 2,3mm, dł. rob. 140mm; proksymalnie zakonczone
pierscieniowym uchwytem na palec; zakonczenie dystalne w formie 
haczyka; autoklawowalne; zakres chwytu nici
jednowłóknowych od 6/0 do 2/0 oraz 4/0 do 0/0 dla plecionek

2

36 Kleszczyki chwytajace, uchwyt igły, 5 x 300 mm, proste 2

37

Imadło - asystent, górna bransza z zebem do uchwycenia tkanki 
(jedna ruchoma); sr. 5mm, dł. 330mm; uchwyt w linii
narzedzia; rozbieralne na dwie czesci (uchwyt zespolony z tubusem i 
wkład); przyłacze LUER do mycia. 

2

38 Zsuwacz wezłów, srednica 5 mm, długosc 330 mm 2
39 Kleszczyki chwytajace, 5 x 330 mm, 6 Fr. kanał pracujacy 2
40 Wkład do narzedzi HiQ+, srednica 5 mm, długosc 330 mm 1

41

Teleskop IR sr. 10mm, 0°; dł. rob. 316,4mm; pole widzenia 88°; a 
utoklawowalny; soczewki ze szkła ED o niskiej dyspersji;
przeznaczony do obrazowania w swietle białym oraz 
fluorescencyjnego w podczerwieni bliskiej z wykorzystaniem 
barwnika w postaci zieleni indocyjaninowej (ICG); wbudowany filtr 
przeznaczony do ICG

1

42
Kontener do sterylizacji maks. 2 optyk, o wymiarach 446x49x88 mm, 
uchwyty silikonowe podtrzymujace optyke,
przezroczysta pokrywa

1

43 Włacznik nozny, jednoprzyciskowy - niebieski, do trybu koagulacji; 
do generatora ESG-400

1

44
Kleszczyki preparacyjne HiQ+, srednica 5 mm, długosc 330 mm, 
długosc ramion koncówki preparacyjnej 18 mm, wygiete, raczka bez 
zamka

2

45
Imadło do szycia HiQ+, srednica 5 mm, długosc 330 mm, bransze 
wygiete w prawo; rozbieralne na dwie czesci;
uniwersalna raczka z zamkiem, wymienny wkład

1

43

Imadło laparoskopowe - bransze w lewo; Wymiary tubusa: sr. 5mm ; 
dł. rob. 330mm; rozbieralne na dwie czesci;
Uchwyt w linii narzedzia; z zapinka z uwolnieniem w dolnej czesci 
uchwytu

1

Łączna warość

Optyka IR oraz włacznik nozny do diatermii Thunderbeat (pojedynczy)

Dodatkowe narzędzia wielorazowe



poz. Nazwa Ilość

Cena 
jednostkowa 

netto Wartość netto
Stawka 

podatku VAT
Wartość 
brutto Nr kat. Producent

Zestaw narzędzi do laparoskopii 

1

Elektroda neutralna typ Omega do diatermii elektrochirurgiczne VIO
300, jednorazowa, okrągła , symetrycznie dzielona, na podłożu z
włókniny dokładnie przylegająca do skóry pacjenta, złożona z dwóch
jednakowych części symetrycznie usytuowanych względem osi
elektrody i zewnętrznym pierścieniem ekwipotencjalnym pełniącym
funkcję równomiernego rozproszenia gęstości prądu, odizolowanym
elektrycznie i mechanicznie od powierzchni elektrody. Pow.
elektrody 85cm2, pow. pierścienia ekwipotencjalnego 23 cm2 . Do
każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie
ważności w formie samoprzylepnej etykiety. Kompatybilność z
posiadanymi przez Zamawiającego diatermiami ERBE, potwierdzona
deklaracją zgodności.Op. 50 szt.

43 000

2 Kabel do elektrod neutralnych, jednoraz., dł. 5m do aparatu ERBE
VIO 300D będącej w posiadaniu Zamawiającego 110

3
Kabel do uchwytu elektrod monopolarnych z przyciskami,
wielorazowy dł. 4 m do diatermii ERBE VIO 300D będącej w
posiadaniu Zamawiającego

298

4
Uchwyt elektrod monopolarnych z przyciskami, wielorazowy do 
elektrod o śr. 4 mm, bez kabla, do diatermii ERBE VIO 300D będącej 
w posiadaniu Zamawiającego

288

5 Elektroda monopolarna, nożowa, prosta , wielorazowa1,5x17 mm, 
dł. 40mm, śr. Trzpienia 4mm 60

6 Elektroda monopolarna, szpatułkowa, prosta 3x24mm, dł.45mm 120

7 Elektroda monopolarna, igłowa, prosta, wielorazowa 0,8x22mm, dł. 
40mm, śr. Trzpienia 4 mm 80

8 Przedłużka elektrod , dł. 100mm, sr. trzpienia 4 mmmonopolarna dł. 
10cm 140

9 Elektroda kulkowa prosta,śr. 4mm, długość 40 cm 30
10 Elektroda kulkowa prosta,śr. 5mm, długość 40 cm 30
11 Żarówki do lapm operacyjnych ERBE-Dr Mach 360

12 Żarówki do lamp operacyjnych MACH M3 DF/M 22,8V/50W 15

13 Uchwyt do lampy operacyjnej ML 600 80

14 Aplikator sztywny śr. 5mm, dł.320 z wysuwną szpatułką 
(laparoskopowy) 2

15 Aplikator z wysuwną szpatułką dł.35mm 10

16
Aplikator APC, sztywny śr. 5mm z przestawną elektrodą 
szpatułkową, dł. 35 mm do aparatu ERBE APC będącego w 
posiadaniu Zamawiającego

17 Aplikator z wysuwną szpatułką dł. 100mm 2
18 Uchyt argonowy wielorazowy z dwoma przyciskami 8

19

Kleszcze do zamykania dużych naczyń do 7 mm wielorazowego 
użytku dł.200mm, zakrzywione pod kątem 18 st., okladki gładkie z 
powłoką ceramiczną, współpracujące z diatermią ERBE VIO 300D 
będącej w posiadaniu Zamawiającego

10

20

Kleszcze BiClamp wielorazowego użytku do zamykania dużych 
naczyńdo 7 mm dł. 270mm, kabel 4 m , bransze z powłoką 
ceramiczną, gładkie, zakrzywione pod kątem 18st. do diatermii 
VIO300D będącej w posiadaniu Zamawiającego

15

21

Kleszcze BiClamp wielorazowego użytku do zamykania dużych 
naczyń dł. 280mm, kabel 4 m , bransze ceramiczne, gładkie, 
zakrzywione pod kątem 18 st.do diatermii VIO300D będącej w 
posiadaniu Zamawiającego

15

22

Kleszcze BiClamp wielorazowego użytku do zamykania dużych 
naczyń dł. 150mm, kabel 4 m , bransze ceramiczne, gładkie, 
zakrzywione pod kątem 23 st., okładki gładkie do diatermii VIO300D 
będącej w posiadaniu Zamawiającego

12

23 Pinceta bipolarna PREMIUM, dł. 18,5 cm, końcówka 0,7mm, 
precyzyjna, prosta. 8

24 Pinceta bipolarna prosta, delikatna, dł. 15 cm.,końcówka 0,7 mm 8

25 Kabel pincety bipolarnej, dł. 4m do diatermii ERBE VIO 300D 26

26
Aplikator APC, sztywny śr. 5 mm z przesówną elektrodą igłową, dł. 
100 mm, do aparatu ERBE APC będącgo w posiadaniu 
Zamawiającego

8

27 Aplikator prosty, jednorazowy do do noża wodnego ERBE Jet2 
będącego w posiadaniu Zamawiającego 100

28 Sterylna, jednorazowa pompa dwutłkowa do noża wodnego  ERBE 
JET2 280

29 Worki do ssaka 100
30 Elektroda nożowa prosta 3,4x24mm dł. 45mm 150

31 Bipolarne kleszcze laparoskopowe, okienkowe, okładki radełkowane 
dł. 340 mm 18

32 Pinceta bipolarna nieprzywierająca, bagnetowa, końcówki 0,2 mm, 
dł. 165 mm 12

33 Pinceta bipolarna prosta, końcówki ostre , dł. 105 mm 12

Narzędzia laparoskopowe - pakiet nr 2
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34 Biclamp 210 zakrzywiony pod kątem 25 st, okładki ze żłobieniem dł. 
210 12

35 Kabel do nożyczek bipolarnych, dł. 4 m 24

36 Nożyczki bipolarne BiSect do zabiegów otwartych, dł. 230 mm z 
osłoną zabezpieczająca 18

37 Kabel do elektrod neutralnych, jednorazowy, dł. 4m z klipsem dł 4 m 26

38 Kabel przyłączeniowy do  elestycznych sond argonowych 15
39 Kabel do instr. endoskop."OLYMPUS", 5/3mm, dł. 4m 60

40
Sonda argonowa jednorazowego użytku śr. 2,3mm dł.2,2m z 
wypływem na wprost z rozpoznawaniem podłączonego instrumentu 
i zintegrowanym filtrem

1 000

41
Sonda argonowa jednorazowego użytku z wypływen na wprost śr. 
1,5mm, dł. 3 m z rozpoznawaniem podłączonego instrumentu i 
filtrem

1 000

42 Nóż hybrydowy  op. 5 szt 30
43 Adapter do sond jednorazowego użytku 2
44 Instrument HybridKnife, typ. "I" 50
45 Instrument HybridKnife, typ "O" 50
46 Instrument HybridKnife, typ. "T" 50

47 Elektroda neutralna wielorazowa z pasami mocującymi  295x175 
mm, pow. 500 cm2 9

48 Kabel do wielorazowych elektrod neutralnych dł. 4 m 3

49 Pinceta bipolarna ,bagnetowa , końcówki 0,4 mm, cienkie dł. 165 
mm 1

50 Pinceta biplarna bagnetowa, końcówki 1,0 mm, tępe, dł. 165 mm 7

51 Pinceta bipolarna, prosta, końcówki 1 mm, dł. 165 mm 1
52 Elektroda pętlowa prosta dł.140mm, śr20mm 10
53 Elektroda pętlowa prosta dł.145mm, śr 25 mm 10
54 Elektroda pętlowa prosta dł.150mm śr 30mm 10

55 Uchwyt elektrod monopolarnych SlimLine z przyciskami i kablem dł. 
4 m 9

56 Kabel do wielorazowych elektrod neutralnych dł. 4 m 6

57 Pinceta bipolarna prosta , dł. 165 mm końcówki 2 mm , tępe, dł 
końcówek 10 mm 6

Łączna warość



Poz. Nazwa Ilość

Cena 
jednostkowa 

netto Wartość netto
Stawka 

podatku VAT Wartość brutto Nr kat. Producent

1

Szczypce chwytające 5x330
Imadło do szycia HiQ+, dwuczęściowe: rękojeść + wkład; średnica 5 
mm, długość 330 mm; bransze proste, rękojeść w linii narzędzia, z 
zamkiem

2

2

Imadło do szycia HiQ+
Imadło do szycia HiQ+, średnica 5 mm, długość 330 mm, bransze 
wygięte w prawo; rozbieralne na dwie części; uniwersalna rączka z 
zamkiem, wymienny wkład

1

3 Uchwyt HiQ+
Uchwyt do tuby ssąco- płuczącej, kanał ssący o średnicy 5 mm

1

4
Tuba ssąco-płucząca
Tuba ssąco-płucząca o średnicy 5,3 mm i długości roboczej 360 mm, 
z otworami na końcu

1

5

Dreny
Dren do pompy płuczącej np. EcoPump, Uteromat, Hysteroflow I, 
P101, UroPro, do 2 worków; autoklawowalny, wielorazowego 
użytku; (w zestawie membrany 10 szt.)

1

6 Zapasowa membrana
Zapasowa membrana, do A4055, 10 sztuk

1

7

Szczypce chwytające bipolarne
Kleszczyki chwytające typu Johann, średnica 5, długość 330 mm, 
długość ramion końcówki chwytającej 16,5 mm; trzyczęściowe - 
rozbieralne (wkład, tubus z pokrętłem do obrotu, rączka z 
przyłączem bipolarnym, bez zamka); składanie na zasadzie 
szybkozłącza (brak gwintów); bezskokowy obrót narzędzia o 360st.; 
rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę chwytu 
narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy

2

8 Uszczelki 10szt
Zapasowy zawór klapkowy, do tuby trokara 11 mm, 10 sztuk

4

9

Uszczelki 10 szt,
Uszczelka typu kapturek, do tuby trokara o średnicy 11 mm (oraz 
redukcji A5838, płaszcza typu Amplatz WA33038A), niebieskie, 10 
sztuk

4

10
Uszczelki 10 szt
Uszczelka typu kapturek, do tuby trokara o średnicy 5,5 mm (oraz 
redukcji A5837), czerwone, 10 sztuk

4

11
Zawór, do tuby trokara
Wewnętrzny zawór silikonowy, do tuby trokara 3,5 mm i 5,5 mm, 
przeźroczysty, 10 sztuk

8

Łączna warość
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poz. Nazwa Ilość

Cena 
jednostkowa 

netto Wartość netto
Stawka 

podatku VAT
Wartość 
brutto Nr kat. Producent

akcesoria endoskopowe
1 Ochraniacz na zęby, plastikowy, autoklawowalny 40

2 Cysto-uretrofiberoskop, 15,5 Fr., dł. 37 cm, kanał 
roboczy 7 Fr., odgięcie 210°/140° - zestaw

4

3 Płaszcz cystoskopowy 17 Fr., z dwoma przyłączami 
LUER-Lock, z obturatorem 27026UO

10

4 Łącznik cystoskop-optyka, z dwoma zamykanymi 
kanałami instrumentowymi

10

5 Optyka HOPKINS 70°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, 
autoklawowalna

5

6 Optyka HOPKINS 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, 
autoklawowalna

13

7 Nóż zimny do uretrotomu, ostrze okrągłe 18

8 Elektroda koagulacyjna, kulka śr. 3 mm, monopolarna, 
do zast. z płaszczem 24/26 Fr.

48

9 Pętla tnąca, zagięta, monopolarna, do zast. z płaszczem 
24/26 Fr.

108

10 Elektroda koagulacyjna, kulka śr. 3 mm, monopolarna, 
do zast. z płaszczem 24/26 Fr.

36

11 Przewód w.cz., monopolarny, wtyk 5 mm, dł. 300 cm, 
do diatermii AUTOCON 50, 200, 350,II400 i ErbeICC

10

12 Przewód w.cz., monopolarny, wtyk 5 mm, dł. 300 cm, 
do diatermii AUTOCON 50, 200, 350,II400 i ErbeICC

18

13 Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 180 cm 6

14 Płaszcz resektoskopu 26 Fr., dziób skośny, z 2 LUER-
Lock, obrotowy, bez obturatora

3

15 Płaszcz wewnętrzny, z wkładką ceramiczną, obrotowy, 
do zast. płaszczem 27050SL, 26 Fr.

3

16 Obturator standardowy, do zast. z płaszczami 
resektoskopu 24/26 Fr.

8

17 Element pracujący resektoskopu, monopolarny, 
aktywny

4

18 Pętla tnąca, zagięta, monopolarna, do zast. z płaszczem 
24/26 Fr.

60

19 Elektroda koagulacyjna, kulka śr. 3 mm, monopolarna, 
do zast. z płaszczem 24/26 Fr.

30

20 Nóż zimny SACHSE do uretrotomu, prosty 4
21 Nóż zimny do uretrotomu, ostrze okrągłe 14
22 Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 300 cm 5

23 Przewód w.cz., monopolarny, wtyk 5 mm, dł. 300 cm, 
do diatermii AUTOCON 50, 200, 350,II400 i ErbeICC

12

24 Kleszcze optyczne MARBERGER, biopsyjne, bransze 
krótkie, obie ruchome, do zast. z optyką 30° 27005BA

6

25 Kleszcze optyczne, biopsyjne, bransze długie, obie 
ruchome, do zast. z optyką 30° 27005BA

3

26 Rozpylacz pudru z gumową gruszką, rurka prosta, śr. 5 
mm, dł. rob. 42 cm - zestaw

6

27 Gruszka gumowa z przyłączem LUER-lock 12

28 Dren gumowy z przyłączami LUER-lock, do zast. z 
gumową gruszką

12

29 Butelka szklana, brązowa, do zast. w zestawie 
rozpylacza pudru

12

30 O-RING ID11,91X2,62 PERBUNAN 2
31 Nożyczki, proste, dł. rob. 15 cm 4

32 Rurka ssąca FRANK-PASQUINI, zakrzyw. do góry, z 
otworem odcinającym, śr. 3 mm, dł. rob. 13 cm

4

33 Kleszcze nosowe BLAKESLEY RHINOFORCE II, bransze 
proste, rozm. 1, dł. rob. 16 cm

3

34 Kleszcze nosowe BLAKESLEY RHINOFORCE II, bransze 
proste, rozm. 2, dł. rob. 16 cm

3

35 Kleszcze, proste, miseczki okrągłe, śr. 2,5 mm, dł. rob. 
15 cm

3

36 Kleszcze miniaturowe, proste, tnące, szer. cięcia 1 mm, 
dł. rob. 15 cm

3

37 Kleszcze miniaturowe, zakrzywione do góry, tnące, szer. 
cięcia 1 mm, dł. rob. 15 cm

3

38 Kleszcze zatokowe STAMMBERGER, tnące do tyłu, 
obrotowe 360°, dł. rob. 10 cm

4

39 Rurka ssąca FERGUSON, z otworem odcinającym, z 
LUER, z mandrynem, 10 Fr., dł. rob. 15 cm

5
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40 Rurka ssąca FERGUSON, z otworem odcinającym, z 
LUER, z mandrynem, 12 Fr., dł. rob. 15 cm

5

41 Rurka ssąca FERGUSON, z otworem odcinającym, z 
LUER, z mandrynem, 15 Fr., dł. rob. 15 cm

5

42 Dren płuczący, do zast. z Karl Storz CLEARVISION II, 
sterylny, opk. 10 szt.

40

43 Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 300 cm 6

44 Optyka HOPKINS II 0°, śr. 4 mm, dł. 18 cm, 
autoklawowalna

8

45 Płaszcz ssąco-płuczący 0° do CLEARVISION, owal 4,8x6 
mm, dł. rob. 14 cm, do zast. z optyką 7230AA

8

46 Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania 
optyk, perforowany, wym. zew. 321 x 90 x 45 mm

8

47 Łyżeczka okrągła CAPPABIANCA-de DIVITIIS, koniec 
zakrzywiony bocznie 90°, śr. wew. 3 mm, dł. 25 cm

3

48 Łyżeczka okrągła CAPPABIANCA-de DIVITIIS, koniec 
zakrzywiony bocznie 90°, śr. wew. 5 mm, dł. 25 cm

3

49 Łyżeczka okrągła CAPPABIANCA-de DIVITIIS, koniec 
zakrzywiony bocznie 90°, śr. wew. 7 mm, dł. 25 cm

3

50 Łyżeczka okrągła de DIVITIIS-CAPPABIANCA, tępa, 
koniec zagięty bocznie, śr. wew. 3 mm, dł. 25 cm

3

51 Łyżeczka okrągła de DIVITIIS-CAPPABIANCA, tępa, 
koniec zagięty bocznie, śr. wew. 5 mm, dł. 25 cm

3

52 Łyżeczka okrągła de DIVITIIS-CAPPABIANCA, tępa, 
koniec zagięty bocznie, śr. wew. 7 mm, dł. 25 cm

3

53 Łyżeczka okrągła de DIVITIIS-CAPPABIANCA, pionowa, 
koniec zagięty 45°, śr. wew. 5 mm, dł. 25 cm

3

54 Przewód w. cz., bipolarny, dł. 300 cm, do zast. z 
diatermią chirurgiczną Karl Storz AUTOCON

17

55 Przewód w. cz., monopolarny, wtyk 5 mm, dł. 300 cm, 
do diatermii chirurgicznych Karl Storz AUTOCON

17

56 Elektroda koagulacyjna kulkowa, bocznie zakrzywiona, 
śr. 4 mm, dł. rob. 13 cm

20

57 Elektroda koagulacyjna kulkowa, bocznie zakrzywiona, 
śr. 2 mm, dł. rob. 13 cm

20

58 Światłowód, śr. 3,5 mm x 2, dł. 180 cm, z dwoma 
podłączeniami do instrumentów/optyk

2

59 Rurka koagulacyjno-ssąca, monopolarna, izolowana, śr. 
5 mm, dł. 20 cm

2

60 Światłowód do głowic kamer Karl Storz DCI, śr. 3,5 mm, 
dł. 320 cm

2

61 Światłowód, śr. 4,8 mm, dł. 300 cm 6
62 Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm 23

63 Światłowód sztywny do oświetlania dystalnego, dł. 7,5 
cm, do zast. z laryngoskopami 8590K-L

2

64 Pętla tnąca, zagięta, monopolarna, do zast. z płaszczem 
24/26 Fr.

60

65 Elektroda koagulacyjna, kulka śr. 3 mm, monopolarna, 
do zast. z płaszczem 24/26 Fr.

40

66 Nóż zimny do uretrotomu, ostrze okrągłe 8

67 Mechanizm odginający, z 1 kanałem, z mechanizmem 
zapadkowym

1

68 Gumowa zatyczka do przyłącza LUER-Lock, czarna, opk. 
10 szt.

4

69 Optyka HOPKINS 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, 
autoklawowalna

4

70 Optyka HOPKINS 0°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, 
autoklawowalna

4

71 Płaszcz resektoskopu 24Fr., dziób pochyły, z zaworem 
centralnym napływ/odpływ, z obturatorem 27040OC

1

72 Obturator standardowy, do zast. z płaszczami 
resektoskopu 24/26 Fr.

1

73 Przewód w.cz., monopolarny, wtyk 5 mm, dł. 300 cm, 
do diatermii AUTOCON 50, 200, 350,II400 i ErbeICC

12

74 Płaszcz uretrotomu SACHSE 21 Fr., z kanałem i 2 
przyłączami LUER-Lock

1

75
Element pracujący resektoskopu, monopolarny, bierny

1



76 Płaszcz dodatkowy, do wprowadzania cewnika 
balonowego, do zast. z płaszczem uretrotomu 27068D

1

77 Płaszcz dodatkowy, do przepłukiwania i odsysania, do 
zast. z płaszczem uretrotomu 27068D

1

78 Łącznik optyki, z kanałem instrumentowym 5 Fr. 1

79 Adapter czyszczący, do kleszczy zatokowych, tnących, 
obrotowych 459015/16, 459035/36

1

80 Optyka HOPKINS 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, 
autoklawowalna

6

81 Kleszcze zatokowe STAMMBERGER RHINOFORCE II, 
górne, tnące do tyłu, dł. rob. 10 cm

2

82 Uchwyt instrumentów bipolarnych TAKE-APART, na 
palce

2

83 Element pracujący resektoskopu, monopolarny, 
aktywny - zestaw

5

84 Kosz druciany na 1 optykę sztywną o dł. rob. do 34 cm i 
śr. do 10 mm

8

85 Taca druciana ze składanymi uchwytami 9

86 Kołki mocujące, do zast. z tacą na instrumenty, opk. 12 
szt.

7

87 Paski silikonowe, do mocowania instrumentów na tacy 
instrumentowej, opk. 12 szt.

5

88 Elektroda koagulacyjna, kulka śr. 5 mm, monopolarna, 
do zast. z płaszczem 24/26 Fr.

48

89 Płaszcz cystoskopowy 22 Fr., z dwoma przyłączami 
LUER-Lock, z obturatorem 27026BO

4

90
Mechanizm odginający, z 2 kanałami, z przyciskiem

4

91 Łącznik cystoskop-optyka, z jednym zamykanym 
kanałem instrumentowym

4

92 Kosz druciany na 1 optykę sztywną o dł. rob. do 34 cm i 
śr. do 10 mm

4

93 Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania 
fiberoskopów o dł. rob. do 390 mm

2

94 Adapter do połączenia optyki Karl Storz ze 
światłowodem Olympus/ Winter + Ibe

1

95
Szczoteczka cytologiczna, 3 Fr., jednorazowa, opk. 5 szt.

4

96 Element pracujący resektoskopu, monopolarny, 
aktywny

1

97 Pętla tnąca, zagięta, monopolarna, do zast. z płaszczem 
24/26 Fr.

24

98 Elektroda koagulacyjna, kulka śr. 3 mm, monopolarna, 
do zast. z płaszczem 24/26 Fr.

24

99 Nóż zimny SACHSE do uretrotomu, prosty 4
100 Nóż zimny do uretrotomu, ostrze okrągłe 6

101 Kleszcze optyczne MARBERGER, biopsyjne, bransze 
krótkie, obie ruchome, do zast. z optyką 30° 27005BA

3

102 Rozpylacz pudru z gumową gruszką, rurka prosta, śr. 5 
mm, dł. rob. 42 cm - zestaw

4

103 Gruszka gumowa z przyłączem LUER-lock 8

104 Dren gumowy z przyłączami LUER-lock, do zast. z 
gumową gruszką

8

105 Butelka szklana, brązowa, do zast. w zestawie 
rozpylacza pudru

8

106 Gumowa zatyczka do przyłącza LUER-Lock, czarna, opk. 
10 szt.

20

107 Optyka HOPKINS 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, 
autoklawowalna

2

108 Zestaw do endoskopii przezpochwowej GORDTS-
CAMPO, zawiera optykę - zestaw

3

109 Igła punkcyjna z automatycznym mechanizmem 
sprężynowym, śr. 1,5 mm, dł. 30 cm

3

110 Igła punkcyjna z automatycznym mechanizmem 
sprężynowym, śr. 1,5 mm, dł. 30 cm

3

111 Igła zamienna, do zast. z 26182TA, opk. 6 szt. 1

112 Optyka HOPKINS 30°, śr. 2,9 mm, dł. 30 cm, 
autoklawowalna

4

113 Płaszcz diagnostyczny, śr. 3,7 mm, dł. 29 cm, z 
zaworem, do zast. trokarem 26182TC

4

114 Płaszcz operacyjny, śr. 6,6 mm, dł. 29 cm, kanał 
instrumentowy 5 Fr., z obturatorem 26182TH

2

115
Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania 
instrumentów 4

Łączna warość
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Załącznik Nr 3  do SIWZ PN-147/18/MJ 

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

zawarta w dniu .....................2018  r. w Warszawie  
pomiędzy: 
Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Warszawie, adres: 02-034 
Warszawa, ul. Wawelska 15B, 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:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
a 
……………………………………………………………………….. 
wpisaną do Rejestru  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
............................... pod nr KRS ................, Regon ...................., NIP ....................., o kapitale zakładowym 
………….. * 
przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „……………..”, 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  NIP ....................., Regon 
......................*,  
zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego działa: 

1. ………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………… 

 

Wykonawca wybrany został w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę akcesorii do laparoskopii, 
endoskopii i diatermii Nr: PN-147/18/MJ, Pakiet nr …… na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
          

§ 1 Przedmiot umowy 
Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa akcesoria do laparoskopii, endoskopii i diatermii, zwane dalej 
„towarem”, których opis, ilość oraz cenę brutto i ceny jednostkowe określa załącznik 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 użycia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy. 
3. Towar opakowany będzie w odpowiednie opakowania jednostkowe i zbiorcze. 
4. Towar dostarczony będzie Zamawiającemu na podstawie odrębnych zamówień częściowych 
5. Wykonawca dostarczy towar Zamawiającemu na swój koszt do magazynu lub innego miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego. 
6. Wykonawca zobowiązany jest na fakturach umieścić numer umowy i ceny jednostkowe brutto towaru. 

§ 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. 

 
§ 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 do niniejszej umowy, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia maksymalnie o 20% ilości zamawianego towaru w 
stosunku do ilości określonych w załączniku do niniejszej umowy i z tego tytułu Wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia. 
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości w danej pozycji zamawianego towaru w ramach 
jednego pakietu, określonego w Załączniku nr... do niniejszej umowy do wysokości wynagrodzenia brutto 
danego pakietu oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, stosownie do 
potrzeb Zamawiającego stwierdzonych w trakcie okresu obowiązywania niniejszej umowy, przy 
zachowaniu 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 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 do umowy i liczby/ilości dostarczonego towaru. Łączna wartość towaru 
będącego przedmiotem umowy nie może przekroczyć kwoty ................ zł brutto (słownie złotych: 
.................................................)  

2.  Koszty dostawy, opakowania i ubezpieczenia wliczone są w cenę towaru. 
3.  Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem w terminie … dni (min 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. 

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

§ 6 Terminy dostaw 
1. Dostawa następować będzie sukcesywnie (dotyczy pakietów nr 2 i 4)*, 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 lub Dostawa nastąpi jednorazowo (dotyczy pakietów nr 1 i  3)*, w terminie do 30 
dni od daty zawarcia umowy. 

2. Terminy dostaw, rodzaj i ilość towaru oraz inne szczegółowe warunki dostawy Zamawiający określi w 
zamówieniach przekazywanych Wykonawcy faxem na numer ………………….,  co najmniej na 7 dni robocze 
przed terminem dostawy. Jeżeli dostawa wypadałaby w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy 
magazynu tj. w dniu roboczym po godz. 15.00, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym 
przypadającym po wyznaczonym terminie. Do składania zamówień Zamawiający upoważnia pracownika 
Sekcji Zaopatrzenia. 

3. 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. 

4. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w zamówieniu, Zamawiający może 
dokonać zastępczego zakupu towaru. Jeżeli cena zakupu zastępczego przewyższy cenę Wykonawcy 
określoną w niniejszej umowie, różnicę w cenie towaru zapłaci Wykonawca. Różnicę cen towaru, 
Zamawiający może potrącić z kolejnych płatności dla Wykonawcy. 
 

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

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

liczonych od dnia jej otrzymania. W przypadku dostawy towaru wadliwego lub braków ilościowych w 
dostarczonym towarze, Wykonawca na własny koszt wymieni ten 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, 
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- dostarczenia towaru w uszkodzonym opakowaniu lub transportowanego w nieodpowiednich warunkach 
(np. temperatura, światło) 

4. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Zamawiającemu z tytułu wad towaru, Zamawiający 
powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, który przejmie zobowiązania wynikające za zgłoszonych roszczeń i 
ponosić będzie 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 niedostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

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 zareklamowanego lub brakującego towaru za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu nienależytego wykonania lub 
niewykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo domagać się zapłaty tytułem kary 
umownej w wysokości 20 % wartości brutto niedostarczonego towaru. 

5. Zamawiający może potrącać wymagalne kary umowne z należności za dostarczony towar, na podstawie 
noty obciążeniowej doręczonej Wykonawcy. 

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

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

oświadczenie na piśmie; 
2) w przypadku nienależytego wykonywania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę  

z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w tym w szczególności co najmniej dwukrotnego niedostarczenia, co 
najmniej dwukrotnego dostarczenia towaru z opóźnieniem lub dostarczenia towaru o złej jakości. 

3) W przypadku zmiany sposobu leczenia lub mniejszej liczby pacjentów, lub braku zgody NFZ na 
finansowanie kosztów zakupu towaru, czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy. 

§ 10 Zmiany treści umowy 
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie:  

- numeru katalogowego towaru przy zachowaniu jego parametrów; 
- nazwy towaru przy zachowaniu jego parametrów;  
- sposobu konfekcjonowania towaru, 
- liczby opakowań towaru,  
- zastąpienia towaru odpowiednikiem, w przypadku zakończenia lub wstrzymania produkcji, wycofania 

odczynnika z obrotu lub wstrzymania dystrybucji. 
- 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. 

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, związanych z przedmiotem zamówienia, 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, (dotyczy pakietów nr 2 i 4)** 
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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 (dotyczy pakietów nr 2 i 4)**. 

5. W okresie obowiązywania niniejszej umowy zmiana ceny towaru może nastąpić także w przypadku 
wprowadzenia obwieszczeniem Ministra Zdrowia cen urzędowych wyższych, niż ceny określone w 
niniejszej umowie, jednak tylko do wysokości limitu finansowania.  

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

7. 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. 

8. 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. 

9. 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  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. 
 

§ 12 Obowiązek informacyjny 
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej- 

Curie z siedzibą w Warszawie. 
2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji Umowy, na podstawie obowiązujących 

przepisów. 
3. Dane osobowe Wykonawcy nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki 

obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub została na to wyrażona zgoda 
Wykonawcy. 

4. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia wykonania Umowy. 
5. Wykonawca posiada prawo dostępu swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to 
zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 
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6. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od 25 
maja 2018 r Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych 
osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

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

§ 13 Cesja  
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. 
 

§ 14 Postanowienia końcowe 
1.   Za dni robocze strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku. 
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 z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.  

5.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

WYKONAWCA                                                                                              ZAMAWIAJ ĄCY 
 
 
 
 

Załącznik: 
1. Oferta Wykonawcy 
 



 
 
 
 
 

Załącznik Nr 4  do SIWZ 
 
Postępowanie nr PN-147/18/MJ 
 

 
 

         
WZÓR 

 
WYKAZ DOSTAW 

wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 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 zostały 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 



                                                         

1 
 

Załącznik Nr 5 do SIWZ 
Oświadczenie   

Postępowanie nr PN-147/18/MJ 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę: akcesorii do laparoskopii, endoskopii i diatermii 

 
 

OŚWIADCZENIE (art. 24 ust. 11 Pzp) 

składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego 
informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (protokó ł z otwarcia ofert) 

w imieniu: 
……………………………..……………..…………………………………………………………………………………, 
....................................................................................................................................... 

                     
    pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego niniejszym oświadczam/y, że wobec 
reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23 
Pzp. 

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 
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 z łożyli 
odrębne oferty, oferty częściowe i składam  wyjaśnienia i dowody, ze powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.* 
…......................................................................................................................................................  

*niepotrzebne skreślić 

 

………………………………..     …………………………………………….. 
Miejscowość, data Czytelny podpis osób uprawnionych do sk ładania 

oświadczeń w imieniu Wykonawcy lub  pieczątka wraz 
z podpisem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

pieczęć Wykonawcy 
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             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 sk ładania 
oświadczeń  w imieniu Wykonawcy  lub  pieczątka 
wraz z podpisem 

 



Załącznik Nr 7 do SIWZ, nr sprawy PN-147/18/MJ 

Oświadczenie Wykonawcy  
 

 
 
 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy/Konsorcjum/Podmiot użyczający* 
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:  

akcesorii do laparoskopii, endoskopii i diatermii 

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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