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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 
O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 ZŁOTYCH 

 
 
 
 
 
 
 

Przedmiot zamówienia: 

DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH 
DO APTEKI SZPITALNEJ  

SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU 
 
 
 
 
 
 
W trybie: 

rozpoznania cenowego - postępowanie o wartości poniżej 130 000 zł. 

 
 
Podstawa: 

„Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

130 000 zł w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku” w sprawie zasad 

dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nisko, Czerwiec 2021 
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Znak sprawy: Z.II.260.024.Zp.2021                                                                                  Nisko, dnia: 02/06/2021 r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH 

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130.000 ZŁOTYCH 
 

1) Zamawiający: 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 
ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko 
NIP: 865-20-74-945, REGON: 000306680 
Tel. (15) 8416 703, 8416 779, Fax. (15) 8416 704, www.szpital-nisko.pl, e-mail: przetargi@szpital-nisko.pl 

 

2) Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa środków dezynfekcyjnych do Apteki Szpitalnej Szpitala 
Powiatowego im. PCK w Nisku. (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego zaproszenia). 

 

3) Termin wykonania zamówienia: Sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 
 

4) Warunki udziału w postępowaniu: 
 

Lp. Warunki udziału w postępowaniu 

1. 

Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy 
prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową, którzy są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub 
handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zamawiający nie stawia 
szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie 
dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

2. 

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania 
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Ocena spełniania warunków udziału 
w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

3. 

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie 
spełnienia tego warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie 
spełnia. 

4. 

Zdolności techniczna lub zawodowa. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca udowodni, 
że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie usługi 
odpowiadające swoim rodzajem i wielkością przedmiotowi zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału 
w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów dołączonych do oferty. 

 

5) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą: 
 

Lp. Wymagany dokument 

1. Formularz ofertowy. 

2. Wypełniony formularz cenowy. 

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału. 

4. 
Pełnomocnictwo. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 
osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

5. 
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Odpis z właściwego 
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji. 

6. 

Wykaz dostaw lub usług. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu. 

7. Wyciągi ze stron katalogowych oferowanych produktów, potwierdzające ich zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. 

8. Aktualne karty charakterystyki oferowanych środków dezynfekcyjnych. 
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6) Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń 
lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 
- Piotr Tabor - Starszy specjalista ds. zamówień publicznych, tel. (15) 8416 779, 

- Alicja Koc-Grzybowska – Pielęgniarka Epidemiologiczna, tel. (15) 8416 721. 

7) Termin związania ofertą: 30 dni. 
 

8) Opis sposobu przygotowywania ofert:  

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 

- Oferta musi być sporządzona zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 

- Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć Podwykonawcom, 

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, 

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 
Ofertę opisaną w następujący sposób: „Oferta na dostawę środków dezynfekcyjnych do Apteki Szpitalnej 
Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku. NIE OTWIERAĆ przed: 11/06/2021” należy przesłać do 
Zamawiającego w formie elektronicznej na adres e-mail: przetargi@szpital-nisko.pl w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 11/06/2021 r. do godziny 10.30. 
Oferty przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli zostały przekazane przed 
upływem wyznaczonego terminu a fakt jej przekazania został niezwłocznie potwierdzony przez 
Zamawiającego. 

 

9) Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 
Siedziba Zamawiającego, pokój nr 17 w dniu: 11/06/2021 r. godzina 11.00. 

 

10) Opis sposobu obliczenia ceny:  
Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. 

 

11) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia 
tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
 

- zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 
 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena (koszt) 60% 

2. Warunki płatności 40% 

 
 

- punkty przyznawane za powyższe kryteria będą liczone według następujących wzorów: 
 
 

Nr kryterium Wzór 

1. 

Cena (koszt) 
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga 
gdzie: 
 - Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert, 
 - Cof – cena podana w badanej ofercie 

2. 

Warunki płatności: 

Liczba punktów = (Wof/Wmax) * 100 * waga 

gdzie: 

 - Wof – najkrótszy termin płatności podany w badanej ofercie 

 - Wmax – najdłuższy termin płatności spośród wszystkich ofert 
 
 

Minimalny termin płatności wynosi: do 30 dni od dnia doręczenia faktury. 
 

Maksymalny termin płatności wynosi: do 60 dni od dnia doręczenia faktury. 
 
 

Całkowita liczba uzyskanych przez badaną ofertę punktów 
 

= [(Cmin/Cof) * 100 * waga] + [(Wof/Wmax) * 100 * waga] 
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12) Załączniki: 

- Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, 

- Załącznik nr 2 – wzór formularza ofertowego, 

- Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, 

- Załącznik nr 4 – wzór wykazu wykonanych dostaw lub usług, 

- Załącznik nr 5 – wzór/projekt umowy, 

- Załącznik nr 6 – wzór formularza cenowego. 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania 
zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł, oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 
 
 
 
 
 

 

 

p.o. DYREKTORA 
Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 
 

mgr inż. Roman Ryznar 
 

Data: 02/06/2021 podpis Kierownika Zamawiającego 
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Załącznik nr 1 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Ogólna charakterystyka i warunki realizacji zamówienia: 
 

 - Dostawa środków dezynfekcyjnych do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku, 
 

 - Dostawa środków odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy loco magazyn – apteka, 
 

2. Zakres przedmiotowy: 
 

PAKIET NR 1 

Lp. 
Mycie i dezynfekcja narzędzi i powierzchni (łącznie z kontaktującymi się z żywnością) 

bez konieczności stosowania aktywatora) Ilość 

1. 

- Potwierdzony badaniami brak korozji wżernej 
- Substancja aktywna: nadwęglan sodu i TEAD 
- Bez zawartości kwasów organicznych 
- Spektrum działania: 

1%: B, F, Tbc, V, C.difficile - 30 min. 
2%: B, F, Tbc, V, C.difficile - 15 min. 
0,5%: B, F, Tbc, V (HBV, HCV, Rota, Novo, Vaccinia), C.difficile - 15 min. 

- Udokumentowana możliwość użycia do dezynfekcji inkubatorów 
- Możliwość użycia w myjniach ultradźwiękowych 
- Opakowanie 5 lub 8 kg 
- Wyrób medyczny klasy IIb 

40 kg 

 
PAKIET NR 2 

Lp. 
Mycie i dezynfekcja narzędzi i innych wyrobów medycznych, 

w tym sprzętu laparoskopowego 
Ilość 

1. 

- Trójenzymatyczny preparat zawierający polihexanid 
- Brak ograniczeń materiałowych (stopy różnych metali, delikatne tworzywa sztuczne, szkło, guma, 

optyka) 
- Potwierdzona badaniami analiza elektrochemiczna zapobiegania wywoływania korozji wżerowej na 

narzędziach oraz co najmniej 96 godzinna aktywność zapobiegania tworzenia biofilmu zgodnie 
z normą ISO 18853-5 

- Status wyrobu medycznego klasy IIb 
- Czas działania: 10 min.: B (EN 13727, w tym Acinetobacter baumani), Tbc, F, V (HIV, HCV, 

HBV, Herpes, Vaccinia, H1N1) w stężeniu 0,5% 
- Opakowanie: 1l z wbudowanym niedemontowalnym dozownikiem przelewowym 

15 op. 

2. 

- Trójenzymatyczny preparat zawierający polihexanid 
- Brak ograniczeń materiałowych (stopy różnych metali, delikatne tworzywa sztuczne, szkło, guma, 

optyka) 
- Potwierdzona badaniami analiza elektrochemiczna zapobiegania wywoływania korozji wżerowej na 

narzędziach oraz co najmniej 96 godzinna aktywność zapobiegania tworzenia biofilmu zgodnie 
z normą ISO 18853-5 

- Status wyrobu medycznego klasy IIb 
- Czas działania: 5 min.: B (EN 13727, w tym Acinetobacter baumani), Tbc, F, V (HIV, HCV, HBV, 

Herpes, Vaccinia, H1N1) w stężeniu 0,5% 
Opakowanie: 5l z pompką dozującą (1 na 4 opakowań 5l) 

10 op. 

 
PAKIET NR 3 

Lp. Mycie i dezynfekcja dużych powierzchni i powierzchni sprzętu medycznego Ilość 

1. 

Koncentrat na bazie aminy, QAV, pochodnej biguanidyny i pochodnej guanidyny do mycia 
i dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego oraz dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych 
(unity, łóżka lekarskie, podłogi, blaty, ściany). 
- Posiadający szeroką tolerancję materiałową, nadający się do dezynfekcji wyrobów z tworzywa 

ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, niklu, chromy 
- Polecany do dezynfekcji szkła akrylowego oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt 

z żywnością 
- Możliwość używania do dezynfekcji saun, basenów, brodzików 
- Nie zawierający aldehydów i fenolu, nie odbarwiający powierzchni, nie powodujący reakcji 

alergicznych 
- Kwiatowy zapach 
- Wymagana pozytywna opinia producenta sprzętu medycznego np. Famed w zakresie tolerancji 

materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe lub równoważna 
- Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae, M.avium), wirusy osłonkowe 

(Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, HSV, grypa, Ebola) w stężeniu 0,5% i czasie 15 minut. 
Spektrum potwierdzone badaniami zgodnymi z EN 14885, wirusy zgodnie z wytycznymi 
DVV/RKI. 

- Opakowanie 5l 

25 op. 
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PAKIET NR 4 

Lp. Mycie i dezynfekcja powierzchni i narzędzi Ilość 

1. 

Wieloskładnikowy preparat myjąco-dezynfekujący na bazie poliaminy w postaci koncentratu do 
dezynfekcji wyrobów medycznych, powierzchni i tkanin, posiadający dobre właściwości myjące, 
rozpuszczający krew, białko, wydzieliny. Nie zawierający aldehydów i aktywnego tlenu. 
- Substancje aktywne: poliamina 
- Spektrum działania: B, Tbc, V (HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno) F, S 
- Czas działania = B, V, F - 0,5% - 15 min, S (5% - 10 min) 
- Opakowanie 5l 

15 op. 

2. 

Wieloskładnikowy preparat myjąco-dezynfekujący na bazie poliaminy w postaci koncentratu do 
dezynfekcji wyrobów medycznych, powierzchni i tkanin, posiadający dobre właściwości myjące, 
rozpuszczający krew, białko, wydzieliny. Nie zawierający aldehydów i aktywnego tlenu. 
- Substancje aktywne: poliamina 
- Spektrum działania: B, Tbc, V (HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno) F, S 
- Czas działania = B, V, F - 0,5% - 15 min, S (5% - 10 min) 
- Opakowanie á 450 chusteczek 

30 op. 

 
 
 

PAKIET NR 5 

Lp. Mycie i dezynfekcja powierzchni i narzędzi Ilość 

1. 

Ściereczki włókninowe niepylące perforowane w rolce z dozownikiem do nasączania preparatem 
myjaco-dezynfekcyjnym, służące do dezynfekcji i mycia powierzchni i drobnego sprzętu 
medycznego. 
- Wykonane z włókna wiskozowo-poliestrowego o gramaturze 50-60 g/m2 
- Wymiary ściereczki: 20 x 40 cm 
- Ilości ściereczek w roli 200 szt. 
- Kolor biały 
- Wiaderko posiadające szczelne zamknięcie chroniące nasączone czyściwo przed wyschnięciem 
- Opakowanie: rolka 200 szt. + wiadro 

10 op. 

2. 

Suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem 
użytkowym koncentratu z wodą Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych 
wyrobów medycznych. 
- Porowata struktura o gramaturze 45g/m2 +/- 2g/m2 
- Niepylące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty 
- Wymiary ściereczki: 16 x 30 cm 
- Ilość ściereczek w opakowaniu – 100 szt. (efektywne wykorzystanie w ciągu 30 dni - czas 

przechowywania roztworu) 
- Perforacja ułatwiająca odrywanie 
- Wiaderko wielokrotnego użytku 
- Chusteczki - Wyrób medyczny klasy I 
- Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%) 
- Opakowanie: wiadro + wkład 100 ściereczek; wkład 100 szt. 

5 op. 

 
 
 

PAKIET NR 6 

Lp. Mycie i dezynfekcja delikatnych powierzchni Ilość 

1. 

Preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie 
alkoholu. 
- Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopraopan-1,3-diamina, 0,14% poli (oksy-1,2 

etanodilo) alfa [2-didecylmetyloamino) etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól) 
- Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw 

sztucznych, szkła akrylowego 
- Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury 

medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów 
- Bez zawartości aldehydów i fosforanów 
- Nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni 
- Produkt posiadający opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed lub równoważną, 
- Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), 

V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut 
- Produkt posiadający badania dla B, F zgodnie z EN 16615 
- Opakowanie á 1l ze spryskiwaczem 

80 op. 
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PAKIET NR 7 

Lp. Dezynfekcja powierzchni trudno dostępnych Ilość 

1. 

Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia 
powierzchni. 

- Skład: etanol, 2-propanol 

- Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. 

- Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). 

- Do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych 
trudnodostępnych powierzchni. 

- Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, 
wycisków silikonowych. 

- Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed (lub 
równoważna) w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe 

- Posiadający pozytywną opinię CZD lub IMiDz lub równoważną. 

- Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc 
(M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy), rota, noro w czasie 
od 30 sekund do 1 minuty 

- Dostępny w min. dwóch wersjach zapachowych 

- Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy 

- Opakowanie 1l ze spryskiwaczem 

20 op. 

2. 

Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia 
powierzchni. 

- Skład: etanol, 2-propanol 

- Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. 

- Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). 

- Do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych 
trudnodostępnych powierzchni. 

- Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, 
wycisków silikonowych. 

- Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed (lub 
równoważna) w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe 

- Posiadający pozytywną opinię CZD lub IMiDz lub równoważną. 

- Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc 
(M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy), rota, noro w czasie 
od 30 sekund do 1 minuty 

- Dostępny w min. dwóch wersjach zapachowych 

- Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy 

- Opakowanie 5l 

10 op. 

 
 
 

PAKIET NR 8 

Lp. Dezynfekcja sprzętu Ilość 

1. 

Preparat do szybkiej dezynfekcji na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, w postaci 
chusteczek do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu 
np.: głowice ultradźwiękowe, inkubatory 
- Bez zawartości alkoholu i aldehydów i związków utleniających 
- Spektrum działania: B, F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV), Vaccinia, Rota, 

Polyoma SV40 - czas działania: 1 min., Tbc (M.Terrae)– czas działania do 15 min. 
- Wyrób medyczny klasy IIA 
- Pojemnik: á 200 szt. chusteczek 

50 szt. 

2. Wkład uzupełniający á 200 szt. chusteczek 20 cm x 20 cm 150 szt. 
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PAKIET NR 9 

Lp. Dezynfekcja sprzętu Ilość 

1. 

Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych 
odpornych na działanie alkoholu. Zawierające w składzie min. 2 alkohole (w tym etanol) 
z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych. 
- bez dodatkowych substancji czynnych np. związków amoniowych, aldehydów i innych 
- Możliwość stosowania do powierzchni wykonanych z poliwęglanu 
- Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (Candida Albicans, Aspergillus Niger), 

Tbc (M.terrae+avium lub tuberculosis), V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro,adeno) 
w czasie do 2 min. 

- Produkt spełniający normę 16615. 
- Wyrób medyczny kl. IIA 
- Pojemnik: á 200 szt. chusteczek 

50 szt. 

2. Wkład uzupełniający á 200 szt. chusteczek 20 cm x 27 cm 150 szt. 

 
 
 

PAKIET NR 10 

Lp. Preparat do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością i jaj konsumpcyjnych Ilość 

1. 

- Substancje aktywne ; mononadsiarczan potasu 
- Spectrum działania: B, F, V 
- Czas działania: 10 min. 
- Opakowanie á 200g 

40 op. 

 
 
 

PAKIET NR 11 

Lp. Dezynfekcja rąk Ilość 

1. 

Preparat alkoholowy do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk, zawierający 
dodatkowo substancje pielęgnujące (d-panthenol+etyloheksyloglicerynę), bez zawartości 
barwników oraz substancji zapachowych. 

- Higieniczna dezynfekcja rąk 30s. 
- Chirurgiczna dezynfekcja rąk 90 s. 
- Substancja aktywna: alkohol propan-2-ol, nie mniej niż 75g/100g 
- Spektrum działania: B, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Vaccinia) 
- Testowany dermatologicznie 
- Produkt biobójczy 
- Opakowanie 5l 

20 op. 

2. 

Preparat alkoholowy do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk, zawierający 
dodatkowo substancje pielęgnujące (d-panthenol+etyloheksyloglicerynę), bez zawartości 
barwników oraz substancji zapachowych. 

- Higieniczna dezynfekcja rąk 30s. 
- Chirurgiczna dezynfekcja rąk 90 s. 
- Substancja aktywna: alkohol propan-2-ol, nie mniej niż 75g/100g 
- Spektrum działania: B, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Vaccinia) 
- Testowany dermatologicznie 
- Produkt biobójczy 

- Opakowanie 1l z pompką dozującą (1 na 5 opakowań 1l) 

100 op. 

3. 

Preparat alkoholowy do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk,zawierający 
dodatkowo substancje pielęgnujące (d-panthenol+etyloheksyloglicerynę), bez zawartości 
barwników oraz substancji zapachowych. 

- Higieniczna dezynfekcja rąk 30s. 
- Chirurgiczna dezynfekcja rąk 90s. 
- Substancja aktywna: alkohol propan-2-ol, nie mniej niż 75g/100g 
- Spektrum działania: B,F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Vaccinia) 
- Testowany dermatologicznie 
- Produkt biobójczy 
- Opakowanie 1l typu hyclick*) z zintegrowana pompką oraz specjalnym klipsem zabezpieczającym, 

zapewniającym kontrolę pierwszego użycia 

200 op. 
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PAKIET NR 11 

Lp. Dezynfekcja rąk Ilość 

4. 

Preparat alkoholowy do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk, zawierający dodatkowo 
substancje pielęgnujące (d-panthenol+etyloheksyloglicerynę), bez zawartości barwników oraz 
substancji zapachowych. 
- Higieniczna dezynfekcja rąk 30s. 
- Chirurgiczna dezynfekcja rąk 90s. 
- Substancja aktywna: alkohol propan-2-ol, nie mniej niż 75g/100g 
- Spektrum działania: B,F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Vaccinia) 
- Testowany dermatologicznie 
- Produkt biobójczy 
- Opakowanie 500 ml typu hyclick*) z zintegrowana pompką oraz specjalnym klipsem 

zabezpieczającym, zapewniającym kontrolę pierwszego użycia 

40 op. 

5. 

Preparat alkoholowy do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk w postaci żelu. Zawierający 
składniki natłuszczające i nawilżające. Bez zawartości jodu, chlorheksydyny i związków 
amoniowych, barwników i substancji zapachowych. 
- Czas dezynfekcji higienicznej rąk 30s. 
- Czas dezynfekcji chirurgicznej do 90s. 
- Substancja aktywna: etanol o zawartości 75-80 g w 100g płynu, difenylol 
- Spektrum działania: B (Tbc, MRSA), F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Polio, Adeno, Rota) 
- Produkt biobójczy 
- Opakowanie 1l 

50 op. 

6. 

Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej 
i zniszczonej. Bez zawartości mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów. 
Z dodatkiem alkoholu. Nie wykazujący działania bójczego. Z możliwością mycia pacjentów także 
przed zabiegami operacyjnymi, w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego 
zapalenia skóry u niemowląt. Zawierający alantoinę, chroniącą skórę przed podrażnieniami. 
Preparat sprawdzony dermatologicznie, pH 5,0. Kosmetyk. Opakowanie 1l typu hyclick*) 

200 op. 

7. 

Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej 
i zniszczonej. Bez zawartości mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów. 
Z dodatkiem alkoholu. Nie wykazujący działania bójczego. Z możliwością mycia 
pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi, w profilaktyce oraz pomocniczo 
w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt. Zawierający alantoinę, 
chroniącą skórę przed podrażnieniami. Preparat sprawdzony dermatologicznie, pH 5,0. 
Kosmetyk. Opakowanie 500 ml typu hyclick*) 

25 op. 

*) Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia 200 szt. dozowników dostosowanych do butelek typu hyclick 

 
 
 

PAKIET NR 12 

Lp. Dezynfekcja skóry Ilość 

1. 

Preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry przed iniekcjami, punkcjami, 
biopsjami, opatrywaniem ran i zdejmowaniem szwów. 
- Substancja aktywna: alkohole propylowe i nadtlenek wodoru 
- Spektrum działania: B (MRSA), Tbc, F, V (HBV, HIV, Rotavirus,, Adeno, Herpes simplex) 
- Czas działania: 1 min. 
- Preparat posiadający status produktu leczniczego 
- Opakowanie á 1l 

180 op. 

2. 

Preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry przed iniekcjami 
- Substancja aktywna: alkohole propylowe i nadtlenek wodoru 
- Spektrum działania: B (MRSA), Tbc, F, V (HBV, HIV, Rotavirus,, Adeno, Herpes simplex) 
- Czas działania: 1 min. 
- Preparat posiadający status produktu leczniczego  
- Opakowanie á 500ml 

50 op. 

 
 
 

PAKIET NR 13 

Lp. Dezynfekcja skóry Ilość 

1. 

Preparat barwiony do odkażania i odtłuszczania skóry przed zabiegiem operacyjnym, iniekcjami, 
punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran i zdejmowaniem szwów bez zawartości jodu i jego 
związków 
- Spektrum działania: B, (Tbc, MRSA), F, V (HBV, HIV, Rotavirus, Adenowirus) 
- Substancja aktywna: alkohole propylowe i nadtlenek wodoru 
- Preparat posiadający status produktu leczniczego 
- Opakowanie á 1l 

50 op. 
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PAKIET NR 14 

Lp. Dezynfekcja skóry Ilość 

1. 
Gazik do dezynfekcji skóry przed iniekcjami pojedynczo pakowany nasączony 70% alkoholem 
izopropylowym, saszetka 7 x 7 cm, gazik złożony trzykrotnie, wielkość po rozłożeniu 9 x 12 cm. 
Wyrób medyczny kl. I. Opakowanie á 100 szt. 

40 op. 

 
 

PAKIET NR 15 

Lp. Higiena ciała Ilość 

1. 

Delikatna pianka do mycia rąk i ciała dla skóry wrażliwej 
- Mycie noworodków od pierwszego dnia życia – opinia IMiDz w Warszawie 
- Bezzapachowe, bez substancji barwiących 
- Minimalny potencjał alergizujący 
- Na bazie nowoczesnego teuzydu APG 
- Dozowanie w postaci piany 
- Opakowanie: butelka á 400 ml z pompką dozującą 

20 op. 

 
 

PAKIET NR 16 

Lp. Odkażanie ran Ilość 

1. 

Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych oraz skóry. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie 
octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny. Zakres zastosowania: odkażanie 
i wspomaganie leczenia ran, leczenie antyseptyczne zamkniętych powłok skórnych, np. szwów 
pozabiegowych, leczenie antyseptyczne w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po 
procedurach diagnostycznych w obrębie narządów płciowych, przed cewnikowaniem pęcherza 
moczowego, do dezynfekcji jamy ustnej, w pediatrii do pielęgnacji kikuta pępowinowego  
- Spectrum działania: B, MRSA, F, V (HIV, HBV, HSV), pierwotniaki 
- Produkt leczniczy 
- Opakowanie á 1l + spryskiwacz 

190 op. 

2. 
Bezbarwny preparat w płynie do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający 
octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm 
bakteryjny. Wyrób medyczny IIb. Opakowanie 350 ml 

50 op. 

3. 
Bezbarwny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę 
oraz hydroksycelulozę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający 
skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny IIb. Opakowanie 20 ml 

50 op. 

 
 

PAKIET NR 17 

Lp. Higiena ciała pacjenta Ilość 

1. 
Czepek do mycia głowy nasączony szamponem o formule nie wymagającej spłukiwania. Naturalne 
dla skóry pH 5,5, formuła przetestowana dermatologicznie nie zawiera alkoholu, parobenów 
i lanoliny- średnica 29 cm 

20 szt. 

2. 

Gotowe do użycia rękawice do mycia i pielęgnacji skóry a także włosów oraz dekontaminacji całego 
ciała przy zakażeniach MDRO bez użycia wody. Niewymagające spłukiwania. Zawierające w swoim 
składzie dichlorowodorek octenidyny i substancję pielęgnującą – alantoinę. Nie zawierają barwników 
i substancji zapachowych, możliwość podgrzania w mikrofali. O pH 5,5 utrzymującym naturalne 
kwaśne pH skóry. Kosmetyk 

20 op. 

 
 

PAKIET NR 18 

Lp. Dezynfekcja powierzchni i powietrza Ilość 

1. 

Preparat pozwalający na rozpylenie zawartości dzięki jednostrzałowemu zaworowi. 
Nie zawiera łatwopalnych gazów i toksycznych składników 
Substancja aktywna: chlorek didecylodimetyloaminowy 70% 
Spektrum działania: B, F, V 
Opakowanie á 50ml 

5 op. 

 
 

PAKIET NR 19 

Lp. Higiena jamy ustnej Ilość 

1. 

Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do dekontaminacji, płukania, pędzlowania jamy ustnej, 
utrzymania flory fizjologicznej ust i codziennej higieny jamy ustnej, na bazie poliheksanidyny, bez 
zawartości octenidyny, alkoholu i chlorheksydyny , skuteczny na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug 
Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas 
aeruginosa, Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL) 
oraz grzyby (Candida albicans). Wyrób medyczny klasy III. Opakowanie á 250ml 

20 op. 
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PAKIET NR 20 

Lp. Preparat do dezynfekcji rąk Ilość 

1. 

Jednorazowy wkład - 700ml 
Z podwójną zastawką z trójwarstwowej folii 
Substancje aktywne: etanol 
Opakowanie dostosowane do dozowników automatycznych będących na wyposażeniu szpitala 

150 szt. 

 
 
 

PAKIET NR 21 

Lp. Delikatne mydło w płynie Ilość 

1. 

Jednorazowy wkład – 700 ml 
Z podwójną zastawką z trójwarstwowej folii 
Nie zawierające parabenów, barwników i substancji zapachowych 
Zawierające estry glicerolu i oleju kokosowego 
Opakowanie dostosowane do dozowników automatycznych będących na wyposażeniu szpitala 

150 szt. 

 
 
 

PAKIET NR 22 

Lp. Torba na basen, torba na wymiociny, Torba WC, kaczka męska Ilość 

1. 

Jednorazowa osłona na basen wyposażona w szczelne zamknięcie oraz wkładkę absorpcyjną wiążącą 
wydzieliny co chroni przed wylaniem na zewnątrz a tym samym ogranicza ryzyko rozprzestrzeniania 
zakażeń szpitalnych - głównie Clostridium difficile. Wymiary osłony 25 cm x 25 cm. 
Opakowanie á 20 szt. 

5 op. 

2. Jednorazowa torba na wymiociny. Rozmiar 25 cm x 25 cm. Opakowanie ă 20 szt. 20 op. 

3. 

Torba WC - jednorazowego użytku zawierająca wkładkę absorpcyjną i zamknięcie, wkład do muszli 
klozetowej (tzw. „ sucha toaleta”). Zastosowanie w sytuacjach kryzysowych i szczególnych np. 
w przypadku wyizolowania elementów cytostatycznych zawartych w wydzielinach , tak aby nie 
przedostały się do kanalizacji zbiorczej. Rozmiar torby min. 60 x 20 cm. Wyrób medyczny I grupy, 
Opakowanie min. 20 szt. 

5 op. 

4. Jednorazowa kaczka męska 35 cm x 15 cm. Opakowanie á 20 szt. 10 op. 

 
 
 

PAKIET NR 23 

Lp. Maszynowe mycie narzędzi termostabilnych i termolabilnych Ilość 

1. 
Bezpieczny toksycznie, rozpuszczalny w wodzie preparat w aerozolu do ręcznej pielęgnacji narzędzi 
chirurgicznych na bazie węglowodorów alifatycznych nie wpływających na proces sterylizacji 
parowej. Opakowanie á 400ml 

8 op. 

2. 
Płynny środek do pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej na bazie niejonowych związków 
powierzchniowo czynnych, oleju parafinowego. Wolny od pestycydów i chlorowanych 
węglowodorów. Opakowanie á 750ml 

8 op. 

3. 

Przyjazny dla skóry preparat czyszczący do dokładnego usuwania pozostałości po taśmach, 
substancjach klejących, gipsie, alginatach i cementach oraz pastach cynkowo – engenolowych. 
Zawierający w swoim składzie czysty terpen pomarańczowy z naturalnie tłoczonych skórek 
pomarańczy i olej natłuszczający, nie zawierający alkaliów i mydła. Opakowanie á 500ml z korkiem, 
w którym mały otwór ułatwia dozowanie. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny 

15 op. 

4. 

Maszynowe mycie narzędzi termostabilnych i termolabilnych, włącznie z narzędziami chirurgii 
małoinwazyjnej (MIC) oraz mikronarzędziami, endoskopami elastycznymi, wyposażeniem 
anestezjologicznym, pojemnikami oraz innym wyposażeniem medyczno – technicznym. 
Płynny koncentrat zawierający alkalia, środki powierzchniowo czynne i enzymy. Skutecznie 
usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięcia, denaturowana krew. Zapobiegający ponownemu 
osadzaniu się pozostałości białkowych. Spełniający aktualne wymagania Instytutu Roberta Kocha, 
dotyczące zminimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creutzfeda Jakoba 
podczas reprocesingu wyrobów medycznych. Usuwający chorobotwórcze białka pionowe różnych 
badanych szczepów pionowych. Nie jest wymagany etap neutralizacji. Nie klasyfikowany jako 
produkt niebezpieczny dla człowieka i środowiska. Opakowanie á 5l. 

12 op. 

5. 
Płynny koncentrat do maszynowego płukania wyrobów medycznych typu narzędzia chirurgiczne, 
włącznie z narzędziami okulistycznymi, sprzęt anestezjologiczny, endoskopy elastyczne, implanty 
oraz wszelkiego typu butelki i pojemniki. Skracający suszenie. Opakowanie á 5l. 

4 op. 
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PAKIET NR 24 

Lp. Preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych Ilość 

1. 

Preparat gotowy do użycia, przeznaczony do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi przed właściwym 
procesem sterylizacji. Skład 100g: 0,15g N(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina; 0,14g 
poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól). 
Środek zawierający inhibitory korozji. Wymagana szeroka tolerancja materiałowa. Możliwość użycia 
do instrumentów ze stali szlachetnej, galwanizowanej, aluminium, tworzyw sztucznych, gumy. 
Chroniący przed zasychaniem zabrudzeń organicznych, działanie bakteriostatyczne oraz 
bakteriobójcze. Czas moczenia narzędzi do 48 godzin. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans), 
Tbc (M.terrae, M.avium), wirusy osłonowe (w tym HIV, HBV, HCV), V(adeno, polio). Czas działania 
15 minut. Środek przebadany zgodnie z wytycznymi norm europejskich z obszaru medycznego: 
B (EN 13727, EN 14561), F (EN 13624, EN 14562), Tbc (EN14348, EN 14563), V (EN 14476). 
Opakowanie 1l ze spryskiwaczem 

20 op. 

 
 
 

PAKIET NR 25 

Lp. Dezynfekcja powierzchni i sprzętu medycznego Ilość 

1. 
Suche ścierki sporobójcze, aktywowane wodą, zawierające detergent do jednoczesnego mycia 
i dezynfekcji powierzchni. Możliwe do użycia w obecności pacjentów. Redukcja wszystkich 
patogenów (B, V, F, Tbc, S – EN 13704.) o nie mniej niż 6 log10 w czasie do 120s. 

10 op. 

2. 

Gaziki do urządzeń medycznych: 
- Nasączone roztworem 70% alkohol izopropylowy, 2 % chlorheksydyna 
- Rozmiar 190 mm x 105 mm 
- Bez lateksu 
- Bakteriobójcze zgodnie z normami EN 1276 i EN 14561 
- Enterococcus hirae EN 14561 – 1 min. 
- Pseudomonas aeruginosa EN 1461 – 1 min. 
- Staphylococcus aureus EN 14561 - 1min. 
- Opakowanie á 200 szt. 
- Pakowane pojedynczo 

50 op. 

 
 
 

PAKIET NR 26 

Lp. Preparaty do higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk w systemie zamkniętym Ilość 

1. 

Preparat do mycia rąk - czyste mikrobiologicznie mydło w płynie do higienicznego i chirurgicznego 
mycia rąk na bazie naturalnych surowców, zawierające substancje pielęgnujące, bez konserwantów, 
bakteriostatyków, hypoalergiczne. Zalecane do kąpieli noworodka z pieluszkowym zapaleniem skóry 
i pacjentów po zabiegach chirurgicznych, w profilaktyce przeciw odleżynowej. Ph 5,5. Preparat 
konfekcjonowany w jednorazowych pojemnikach o objętości 700 ml, biodegradowalnych, 
wyposażonych w podwójną zastawkę mikrobiologiczną zabezpieczającą przed infekowaniem 
w trakcie stosowania, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem dozującym 
Sterisol (kompatybilność potwierdzona przez producenta/producentów) oraz preparatem do 
dezynfekcji rąk. Preparat przeznaczony do częstego stosowania niepodrażniający, nie wysuszający 
skóry i nie zawierający w składzie substancji mogących powodować niepożądane reakcje na skórze, 
charakteryzujący się się dużą wydajnością i wysoką jakością. 

500 op. 

2. 

Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, na bazie etanolu, nie zawierający barwników 
i innych substancji aktywnych biobójczych i bakteriostatycznych, przeznaczony do częstego 
stosowania, delikatny dla skóry, nie wysuszający skóry. Działanie natychmiastowe oraz przedłużone 
min 3 godz. Wymagana skuteczność bójcza: B, Tbc, F, V. Wymagany status wyrobu medycznego. 
Preparat konfekcjonowany w jednorazowych pojemnikach o objętości 700 ml, biodegradowalnych, 
wyposażonych w podwójną zastawkę mikrobiologiczną zabezpieczającą przed infekowaniem w 
trakcie stosowania, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem dozującym Sterisol 
(kompatybilność potwierdzona przez producenta/producentów)oraz z preparatem do mycia rąk. 

300 op. 

 
 
 
 

PAKIET NR 27 

Lp. Dezynfekcja powierzchni zanieczyszczonych, niezanieczyszczonych materiałem biologicznym Ilość 

1. 

Preparat na bazie aktywnego chloru o właściwościach dezynfekujących przeznaczony do dezynfekcji 
powierzchni, podłóg, ścian, posiadający właściwości wybielające oraz dezodorujące w postaci 
tabletek. Preparat umożliwiający dezynfekcję powierzchni kontaktujących się z żywnością oraz 
dezynfekcję przez zanurzenie. Każda tabletka o masie 2,7g uwalniająca 1,5 g aktywnego chloru. 
Dozowanie: 1 tabletka na 1,5l wody przy 1000 ppm. Spektrum i czas działania: B, F, Tbc, V w czasie 
15 minut. Dodatkowe badania na S (C. difficile) wg EN 13704. Trwałość nieużywanego roztworu 
roboczego 3 dni. Produkt biobójczy. 

1 500 szt. 
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PAKIET NR 28 

Lp. Pielęgnacja skóry rąk Ilość 

1. 

Ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. 
Odżywiający, regenerujący skórę, wykazujący działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. 
Posiadający właściwości nawilżające, łagodzący podrażnienia. Niwelujący uczucie szorstkości, 
uelastyczniający. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób 
narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic 
ochronnych. Wykazujący działanie osłaniające, szybko wchłaniający się. Posiadający badania 
dermatologiczne. Zawierający witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Opakowanie 500 ml 

40 op. 

 
 
 

PAKIET NR 29 

Lp. Test do kontroli procesu mycia i dezynfekcji Ilość 

1. 

Gotowy do użycia zestaw testów do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych 
zawierający: 
- 25 szt. jałowych, pojedynczo pakowanych wymazówek, 
- 25 szt. fiolek do wykrywania pozostałości białkowych, 
- 5 szt. fiolek proteinowych (umożliwiających wykonanie kontroli pozytywnej) 
- Podwójnie przylepne etykiety w 3 różnych kolorach (dla rozróżnienia fiolki kontroli narzędzia 

od fiolki negatywnej i pozytywnej) 
- Zmiana koloru roztworu w ciągu 10 s. z jasnożółtej na niebieską w przypadku obecności białek 

(aminokwasy, peptydy), 
- Test nie wymagający inkubacji, wykrywający pozostałości białkowe na poziomie 1µg 

3 op. 

 
 
 
 

PAKIET NR 30 

Lp. Dezynfekcja rąk Ilość 

1. 

Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100g: 63,7g etanolu i 6,3g propan-
2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), 
V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Corona, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna 
wg EN 1500: 2 x 3ml w czasie 2 x 15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 
2 x 90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być 
stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. 
Opakowanie 5l 

25 op. 

2. 

Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100g: 63,7g etanolu i 6,3g propan-
2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), 
V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Corona, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna 
wg EN 1500: 2 x 3ml w czasie 2 x 15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 
2 x 90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być 
stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. 
Opakowanie 1l z pompką dozującą (1 na 5 opakowań 1l) 

80 op. 

3. 

Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100g: 63,7g etanolu i 6,3g propan-
2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), 
V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Corona, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna 
wg EN 1500: 2 x 3ml w czasie 2 x 15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 
2 x 90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być 
stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. 
Opakowanie 500 ml 

80 op. 

4. 

Żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol – 63,7g, propan-2-ol - 
6,3g. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu 
lepkości dłoni. Spektrum działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV), BVDV, rota, 
noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Dezynfekcja higieniczna 
wg EN 1500: 2 x 3ml w czasie 2 x 15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791 2 x 3 ml 
w czasie 2 x 90 sekund. Produkt biobójczy. Wymagane badania dermatologiczne. 
Opakowanie 500 ml 

50 op. 

5. 

Emulsja przeznaczona do mycia rąk, skóry głowy i ciała. Bez zawartości mydła, przeznaczona dla 
osób z alergią i nietolerancją na produkty zawierające mydło. Produkt zawierający substancje 
pielęgnujące, polecany dla personelu medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku 
częstego mycia. Produkt polecany do mycia pacjentów z odleżynami. Produkt przebadany 
dermatologicznie. Opakowanie 5l 

150 op. 

6. 

Emulsja przeznaczona do mycia rąk, skóry głowy i ciała. Bez zawartości mydła, przeznaczona dla 
osób z alergią i nietolerancją na produkty zawierające mydło. Produkt zawierający substancje 
pielęgnujące, polecany dla personelu medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku 
częstego mycia. Produkt polecany do mycia pacjentów z odleżynami. Produkt przebadany 
dermatologicznie. Opakowanie 500 ml 

25 op. 

Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia 100 szt. dozowników dostosowanych do butelek 500 ml 

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania 100 pompek do butelek 500 ml 
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pieczęć wykonawcy 

 

Załącznik nr 2 
 

WZÓR FORMULARZA OFERTY 
 

 
 
 
 

Samodzielny Publiczny Zespół 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 
ul. Kościuszki 1 
37-400 Nisko 

 
 

Nawiązując do zaproszenia do udziału w postępowaniu i złożenia oferty cenowej w postępowaniu 

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego znak Z.II.260.024.Zp.2021 na: Dostawę środków dezynfekcyjnych 

do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku oferujemy realizację dostaw objętych zapytaniem 

ofertowym, zgodnie z wymogami Opisu Przedmiotu Zamówienia za cenę: 

Cena netto: ________________________ PLN. 

(słownie: ____________________________________________________________________________________) 

Cena brutto: ________________________ PLN. 

(słownie: ____________________________________________________________________________________) 
 

PAKIET NR 1 
Cena netto (bez VAT):                         zł słownie: 

Cena brutto (z VAT):                          zł słownie: 
   

PAKIET NR 2 
Cena netto (bez VAT):                         zł słownie: 

Cena brutto (z VAT):                          zł słownie: 
   

PAKIET NR 3 
Cena netto (bez VAT):                         zł słownie: 

Cena brutto (z VAT):                          zł słownie: 
 

PAKIET NR 4 
Cena netto (bez VAT):                         zł słownie: 

Cena brutto (z VAT):                          zł słownie: 
   

PAKIET NR 5 
Cena netto (bez VAT):                         zł słownie: 

Cena brutto (z VAT):                          zł słownie: 
 

PAKIET NR 6 
Cena netto (bez VAT):                         zł słownie: 

Cena brutto (z VAT):                          zł słownie: 
   

PAKIET NR 7 
Cena netto (bez VAT):                         zł słownie: 

Cena brutto (z VAT):                          zł słownie: 
   

PAKIET NR 8 
Cena netto (bez VAT):                         zł słownie: 

Cena brutto (z VAT):                          zł słownie: 
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PAKIET NR 9 
Cena netto (bez VAT):                         zł słownie: 

Cena brutto (z VAT):                          zł słownie: 
   

PAKIET NR 10 
Cena netto (bez VAT):                         zł słownie: 

Cena brutto (z VAT):                          zł słownie: 
   

PAKIET NR 11 
Cena netto (bez VAT):                         zł słownie: 

Cena brutto (z VAT):                          zł słownie: 
 

PAKIET NR 12 
Cena netto (bez VAT):                         zł słownie: 

Cena brutto (z VAT):                          zł słownie: 
   

PAKIET NR 13 
Cena netto (bez VAT):                         zł słownie: 

Cena brutto (z VAT):                          zł słownie: 
   

PAKIET NR 14 
Cena netto (bez VAT):                         zł słownie: 

Cena brutto (z VAT):                          zł słownie: 
 

PAKIET NR 15 
Cena netto (bez VAT):                         zł słownie: 

Cena brutto (z VAT):                          zł słownie: 
   

PAKIET NR 16 
Cena netto (bez VAT):                         zł słownie: 

Cena brutto (z VAT):                          zł słownie: 
   

PAKIET NR 17 
Cena netto (bez VAT):                         zł słownie: 

Cena brutto (z VAT):                          zł słownie: 
 

PAKIET NR 18 
Cena netto (bez VAT):                         zł słownie: 

Cena brutto (z VAT):                          zł słownie: 
   

PAKIET NR 19 
Cena netto (bez VAT):                         zł słownie: 

Cena brutto (z VAT):                          zł słownie: 
   

PAKIET NR 20 
Cena netto (bez VAT):                         zł słownie: 

Cena brutto (z VAT):                          zł słownie: 
 

PAKIET NR 21 
Cena netto (bez VAT):                         zł słownie: 

Cena brutto (z VAT):                          zł słownie: 
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PAKIET NR 22 
Cena netto (bez VAT):                         zł słownie: 

Cena brutto (z VAT):                          zł słownie: 
   

PAKIET NR 23 
Cena netto (bez VAT):                         zł słownie: 

Cena brutto (z VAT):                          zł słownie: 
 

PAKIET NR 24 
Cena netto (bez VAT):                         zł słownie: 

Cena brutto (z VAT):                          zł słownie: 
   

PAKIET NR 25 
Cena netto (bez VAT):                         zł słownie: 

Cena brutto (z VAT):                          zł słownie: 
   

PAKIET NR 26 
Cena netto (bez VAT):                         zł słownie: 

Cena brutto (z VAT):                          zł słownie: 
 

PAKIET NR 27 
Cena netto (bez VAT):                         zł słownie: 

Cena brutto (z VAT):                          zł słownie: 
   

PAKIET NR 28 
Cena netto (bez VAT):                         zł słownie: 

Cena brutto (z VAT):                          zł słownie: 
   

PAKIET NR 29 
Cena netto (bez VAT):                         zł słownie: 

Cena brutto (z VAT):                          zł słownie: 
 

PAKIET NR 30 
Cena netto (bez VAT):                         zł słownie: 

Cena brutto (z VAT):                          zł słownie: 
 

 

Termin płatności oferowany zamawiającemu za realizację przedmiotu zamówienia wynosi do 60 dni, tj. _____ dni 

od daty dostarczenia faktury. 
 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zaproszeniu do 

złożenia oferty cenowej tj. do dnia: __________________. 

3. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami* / zamierzamy zlecić podwykonawcom*. 

4. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach 

określonych w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

5. Osoba(y) uprawnione do podpisania umowy: ___________________________________________________ 

6. Adres do korespondencji e-mail: _____________________________________________________________ 
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7. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

(1)  ______________________________________________________________________________________ 

(2)  ______________________________________________________________________________________ 

(3)  ______________________________________________________________________________________ 

(4)  ______________________________________________________________________________________ 

(5)  ______________________________________________________________________________________ 

(6)  ______________________________________________________________________________________ 

(7)  ______________________________________________________________________________________ 

(8)  ______________________________________________________________________________________ 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 3 
  

 
 
 

pieczęć wykonawcy  
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Składając ofertę w trybie zapytania ofertowego na: 

Dostawę środków dezynfekcyjnych do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku 

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu i spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące: 

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 

2) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów. 

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

4) Zdolności technicznej lub zawodowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy 



Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 
Dostawa środków dezynfekcyjnych do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku 

 

 
System ProPublico© Datacomp Strona: 19/23 

Załącznik nr 4 
  

 
 
 

pieczęć wykonawcy  
 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 
 

Nazwa Wykonawcy: _______________________________________________________________________ 

Adres Wykonawcy:  _______________________________________________________________________ 

Telefon: _______________________________________ Fax: __________________________________________ 

 

L.p. 
Rodzaj wykonanych 

dostaw lub usług 
Miejsce wykonania 

dostaw lub usług 
Data wykonania 
dostaw lub usług 
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Wykaz ważniejszych dostaw wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat odpowiadających swoim rodzajem 

i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że 

dostawy lub usługi te zostały wykonane z należytą starannością. 

 
 
 
 
 
 
  dnia     

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy 



Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 
Dostawa środków dezynfekcyjnych do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku 

 

 
System ProPublico© Datacomp Strona: 20/23 

Załącznik nr 5 
 

U M O W A (PROJEKT) 
Nr ___/Zp/2021 

 

W dniu ___/___/2021 r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Nisku z siedzibą przy ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko, reprezentowanym przez: 
1.  _____________________________________________ 

Zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 
0000028548, NIP: 865-20-74-945, REGON 000306680, zwanym dalej „Zamawiającym” a: 
_____________________________________________________________________________ 
reprezentowanym przez: 
1.  _____________________________________________ 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
Zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w _____________, ____ Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 
_________ NIP: _________, posiadającym kapitał zakładowy: ________ zł. wpłacony w całości. 
 

Zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania 
ofertowego z dnia 02/06/2021 r. na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zatwierdzonymi przez p.o. Dyrektora SPZZOZ 
Nisko zawarta zostaje umowa o treści następującej: 

 

§1. 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Sprzedającego na rzecz Kupującego środków dezynfekcyjnych oraz 
dostawa do Apteki Szpitalnej prowadzonej przez Kupującego w Nisku, w asortymencie i ilościach określonych 
w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej umowy zgodnie ze złożoną ofertą z dnia _/_/2021 r. 

2. Ze względu na stan epidemii wirusa SARS-COV-2 Kupujący zastrzega sobie prawo do zmiany ilości 
zamawianych środków dezynfekcyjnych w okresie realizacji umowy, w zależności od jego rzeczywistych 
potrzeb, przy czym wzrost zapotrzebowania nie będzie większy niż 50%. 

3. Ze względu na stan epidemii wirusa SARS-COV-2 Kupujący zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości 
zamawianych środków dezynfekcyjnych znacznie odbiegających od ilości środków dezynfekcyjnych 
określonych niniejszą umową. 

 

§2. 
CENA UMOWY 

1. Strony uzgadniają wartość umowy na: ______,__ zł brutto (słownie: ________________________________ 
__________________________) w tym obowiązujący podatek VAT: ______,__ zł (słownie: ____________ 
__________________________), a wartość powyższą wyliczono na podstawie cen jednostkowych 
wyszczególnionych w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część umowy. 

2. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą towaru do bezpośredniego 
odbiorcy tj. opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, transport, itp. 

3. Ceny jednostkowe określone w załączniku, nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy 
z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5. 

4. Ceny objęte umową mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawek podatku VAT. 
5. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku wykazania przez Sprzedającego, że sprzedaż środków dezynfekcyjnych 

odbędzie się z rażącą stratą Sprzedającego wskutek wzrostu cen tych środków na hurtowym rynku dostaw. 
Zmiana cen w takim przypadku nastąpi na podstawie aneksu, po wykazaniu przez Sprzedającego okoliczności 
leżących u podstaw podwyższenia cen. 

 

§3. 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Kupujący zapłaci cenę ustaloną na podstawie 
uzgodnionych cen jednostkowych oraz ilości rzeczywiście zrealizowanych dostaw. 

2. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty za przedmiot umowy na podstawie faktury wystawionej przez 
Sprzedającego, przelewem w terminie do ___ dni od dnia wystawienia faktury. Jeżeli Kupujący otrzyma 
fakturę po upływie 5 dni od daty jej wystawienia, termin płatności liczy się od dnia doręczenia Kupującemu. 

3. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 



Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 
Dostawa środków dezynfekcyjnych do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku 

 

 
System ProPublico© Datacomp Strona: 21/23 

 
 
4. Przeniesienia ewentualnych zobowiązań Kupującego wobec Sprzedającego na osobę trzecią, Sprzedający może 

dokonać po upływie 30 dni, po uprzedzeniu Kupującego o tej czynności oraz uzyskaniu przez Kupującego 
zgody Powiatu Niżańskiego na cesję wierzytelności na podstawie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej. 

 

§4. 
DOSTAWA 

1. Dostawy realizowane będą w okresie od __/__/2021 r. do __/__/2022 r. w uzgodnionych na bieżąco 
wielkościach i asortymencie wg zapotrzebowania Kupującego (zamówienia mogą być realizowana na piśmie, 
w formie e-mail lub faksem) z terminem realizacji do trzech dni roboczych licząc od dnia złożenia 
zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie mógł zrealizować dostawy w terminie wynikającym 
z niniejszego ustępu, termin ulega odpowiedniemu wydłużeniu o udowodniony przez Wykonawcę okres, 
w którym nie mógł on zakupić towarów będących przedmiotem umowy z uwagi na brak surowców 
niezbędnych do produkcji, restrykcji w zakresie eksportu, ograniczone możliwości. 

2. Sprzedający zobowiązuje się dostarczać środki dezynfekcyjne w odpowiednich opakowaniach oraz 
transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonych środków dezynfekcyjnych 
przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniem itp. 

3. Reklamacje ilościowe (zgodności dostawy z zamówieniem i deklarowanymi ilościami wyszczególnionymi 
w specyfikacji ilościowo - asortymentowej dołączonej przez Sprzedającego do dostawy) Kupujący zgłaszać 
będzie Sprzedającemu w terminie nie później niż 2 dni od daty odbioru towaru. 

4. Reklamacje jakościowe Kupujący zgłasza Sprzedającemu w terminie ważności reklamowych środków 
dezynfekcyjnych, chyba że reklamowane środki dezynfekcyjne dostarczone zostały z przekroczonym terminem 
ważności albo terminem krótszym niż 2 dni. 

5. Sprzedający zobligowany jest do pisemnego ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji 
w terminie 7 dni od daty jej złożenia. Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni jest uważany za uznanie przez 
Sprzedającego reklamacji za uzasadnioną i tym samym skutkuje obowiązkiem dokonania wymiany wadliwego 
towaru na zgodny z zamówieniem. 

6. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy wraz z fakturą do loco magazyn – apteka 
transportem własnym lub poprzez wynajętego w tym celu przewoźnika, oraz pomocy przy rozładunku. 
W uzasadnionych przypadkach Strony mogą uzgodnić inne miejsce dostawy. 

 

§5. 
KARY UMOWNE 

1. Kupujący będzie miał prawo żądać od Sprzedającego zapłaty kar umownych z następujących tytułów 
i w następującej wysokości: 

a) 0,2% wartości brutto towarów niezgodnych z umową za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad 
termin określony umową, 

b) 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia w dostawie ponad termin określony 
umową, 

2. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, 
Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części 
umowy. 

3. Kupujący jest uprawniony do dochodzenia roszczeń uzupełniających, jeżeli wysokość poniesionej szkody 
przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

4. Przed ewentualnym nałożeniem kary wymienionej w niniejszej umowie Zamawiający ma obowiązek wezwać 
Wykonawcę do wyjaśnienia czy opóźnienie jest następstwem COVID-19, a jeżeli tak i Wykonawca wykaże 
ten fakt, to Zamawiający nie obciąży Wykonawcy karą. 

5. Zamawiającemu nie przysługują kary umowne określone w §5 ust.1 lit. b) w przypadku, gdy Wykonawca nie 
zrealizuje dostawy w terminie, zgodnie z §4 ust. 1 zdanie 2. 
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§6. 
DOPUSZCZALNOŚĆ DOKONYWANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY ORAZ WARUNKI 

DOKONYWANIA TAKICH ZMIAN 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane w formie pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 
2. Strony, oprócz przypadków określonych w przepisach prawa, dopuszczają możliwość zmian umowy 

w następujących zakresach: 
2.1 numerów kont bankowych stron, 
2.2 cen jednostkowych w związku ze zmianą stawek podatku VAT; w takim przypadku ceny netto pozostaną 

stałe, zmianie ulegną ceny brutto.  
2.3 cen jednostkowych na niższe niż określone w umowie. 

 

§7. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy oraz wprowadzenie do umowy postanowień 
niekorzystnych dla Kupującego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty Sprzedającego, 
chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy. 

2. Realizowanie dostaw przez Sprzedającego niezgodnie z umową, tj. w szczególności nieterminowo lub 
niezgodnie z zamówieniem pod względem asortymentu bądź ilości daje podstawę Kupującemu do rozwiązania 
umowy ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku gdy nierealizowanie dostaw zgodnie z umową będzie 
miało bezpośrednią przyczynę w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 (choroby COViD-19), Kupujący odstąpi 
od naliczenia kar umownych Sprzedającemu. 

3. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Kupujący może odstąpić od umowy w razie 
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

4. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w pkt. 3, może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy 
wykonanej do dnia odstąpienia od umowy. 

6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy wg 
siedziby Kupującego. 

8. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 

Sprzedający:                                                                                            Kupujący: 
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Załącznik nr 6 
 
 

WZÓR FORMULARZA CENOWEGO 
 
 

PAKIET NR ___ 

Lp. Nazwa handlowa ilość j.m. 
Cena 

jednostki netto 
Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto 

producent/nr 
katalogowy 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

RAZEM     

 


