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I. Nazwa i adres Zamawiającego 
Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu 
41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 
Regon: 240837054 
NIP: 644-337-38-32 
Tel. (32) 296-42-98, 296 41 88 
Fax (32) 263-57-19 
www.szpital.sosnowiec.pl 
zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl 

II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji 
zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów różnych: elektrycznych i 
teletechnicznych, malarskich, stolarskich, budowlanych, wodno-kanalizacyjnych, 
narzędzi , filtrów powietrza. Zamówienie składa się z 6 części tzw. pakietów, z 
których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.  
Pakiet nr 1 – Filtry działkowe i kieszeniowe 
    42514310-8 filtry powietrza 
Pakiet nr 2 – Materiały instalacyjne, elektryczne i teletechniczne 
     31210000-1 elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów  
                                          elektrycznych                     

     31211300-1 Bezpieczniki 
     31211310-4 Wyłączniki 
     31220000-4 Elementy składowe obwodów elektrycznych 
     31221000-1 Przełączniki elektryczne 
                31224100-3 Wtyki i gniazda 
                31224810-3 Przedłużacze 
                31500000-0 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne  
                31532920-9 Żarówki i świetlówki 
                31600000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna 
                31611000-2 Zestawy instalacji elektrycznej 
                31682000-0 Wyroby elektryczne 
                32500000-8 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne 
                32551000-0 Kable telefoniczne i podobny sprzęt 

                32552110-1 Telefony  
Pakiet nr 3 – Materiały instalacyjne, wodno-kanalizacyjne 

               42131000-6 Krany, kurki i zawory 
               44618310-1 Korki 
               44618320-4 Zatyczki 
               44163100-1 Rury  
                          44411700-1 Deski sedesowe, pokrywy, muszle, miski klozetowe, rezerwuary 
               44411300-7 Umywalki 

               34312500-2 Uszczelki 
Pakiet nr 4 – Materiały malarskie 
    44810000-1 Farby 
Pakiet nr 5 – Narzędzia, zamki, zawiasy 

               44520000-1 Zamki, klucze i zawiasy 
               44530000-4 Zaczepy 
               44540000-7 Łańcuchy 
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  44510000-8 Narzędzia 
                44511000-5 Narzędzia ręczne 
Pakiet nr 6 – Materiały budowlane 

               14211000-3 Piasek 
               14810000-2 Wyroby ścierne 
               24910000-6 Kleje 
               44111000-1 Materiały budowlane 
               44111100-2 Cegły 
               44111200-3 Cement 
               44112200-0 Wykładziny podłogowe 
               44171000-9 Płyty (budowlane) 
                44190000-8 Różne materiały budowlane 
               44192200-4 Gwoździe 
               44921200-4 Wapno 

               44221200-7 Drzwi 
 

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 4.1-4.6 do SIWZ. 

3. Składane oferty muszą  zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie 
danego pakietu. 

4. Wykonawca oświadczy, że: 

a)  dostarczy przedmiot zamówienia posiadający wymagane prawem, wydane przez 
uprawniony organ, aktualne świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania na 
rynku polskim zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (aktualne atesty 
PZH (kontakt z wodą lub żywnością), aprobaty techniczne lub deklaracje 
zgodności)  

b)  dostarczone w ramach niniejszej umowy produkty będą wysokiej jakości, o 
właściwych parametrach użytkowych. 

5. Zamawiający oczekuje równocześnie z dostawą filtrów HEPA H13 dokumentów 
potwierdzających atest, deklarację zgodności oraz świadectwo jakości (protokół badania 
filtra wg normy : PN-EN 1822 : 2009 cz. 4 i 5) dla każdego filtra 

6.  Zamawiający bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może 
odmówić przyjęcia dostawy jeżeli: 
a) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i 
oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami, 
b) opakowanie będzie naruszone, 
c) dostarczony asortyment nie będzie zgodny z zamówionym przedmiotem zamówienia. 

III. Termin realizacji zamówienia: 
1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w  terminie do 12 miesięcy od daty zawarcia 

umowy lub do wyczerpania wartości umowy w zakresie poszczególnego pakietu. 
2. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w ilościach wskazanych w 

zamówieniu złożonym przez  Zamawiającego, w terminie do 5 dni od dnia złożenia 
zamówienia drogą faxową lub e-mailem. 

3. Miejsce dostawy: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, 41-219 
Sosnowiec, ul. Szpitalna 1.  

 
IV. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków  
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

       a)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,    
            jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania, 

b)  posiadania wiedzy i doświadczenia,  
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia , 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
e)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie 
oceniał na podstawie złożonych dokumentów oraz oświadczeń.  

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych 
warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. 
Zawartość oferty 

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, należy złożyć: 

a)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

b)oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia, zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ. 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej  stosuje się odpowiednio  § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz.U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817). 

2. W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności 
lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania należy:  
- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 

3. W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia należy:  
- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 
 

4. W celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy:  
- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 

5. W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej należy:  
- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 

6. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom 
Zamawiającego należy:  
-    oświadczenie według załącznika nr 1 do SIWZ ; 

7. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
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finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonywaniu zamówienia. 

8. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w 
szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna 
zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania 
ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych 
mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. 
Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.  

9.  Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.  
 Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem   
przez notariusza. 

10. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy: 
-  formularz ofertowy,  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 
-  formularz oświadczeń, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2  do SIWZ, 
-  formularz asortymentowo–cenowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1÷ 4.6 do 

SIWZ. 
 

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do 
reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną. 
Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt.10 sporządzone były zgodnie z 
załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 
2 oraz  4.1÷ 4.6  na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 
 
VI. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium. 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za 
pomocą e-maila oraz faxu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, 
każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może 
zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie 
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terminu składania wniosków, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu 
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa                    
w pkt. 2.   
Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień 
Publicznych i Zawierania Umów, fax: (32) 4130131, 
e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl 

VIII.  Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami 

składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi 

w nin. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dowolne części zamówienia 
lub na całość przedmiotu zamówienia z podziałem na części. 

3. Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W 
przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy 
Zamawiający zaleca wpisanie : „nie dotyczy”.  

4. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej. 
5. Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub 

osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna 
być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub 
opatrzone imienną pieczątką. 

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć 
przetłumaczone na język polski. 

7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna 
stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, 
zbindować lub w inny sposób). 

8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez 
osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą. 

9. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 
1503 ze zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica 
przedsiębiorstwa”. 

10. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:  
 
Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. 

 
Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 
DOSTAWĘ MATERIAŁÓW RÓ ŻNYCH: ELEKTRYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH, 
MALARSKICH, STOLARSKICH, BUDOWLANYCH, WODNO-KANALIZ ACYJNYCH, 

NARZĘDZI ORAZ FILTRÓW POWIETRZA  
PAKIET nr…………. 

ZZP-2200-60/12 
Nie otwierać przed: 11.07.2012r., godz. 1030”   
 
11. Wycofanie oferty lub jej zmiany: 

a) Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę 
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania 
ofert 
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b) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych 
zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej 
napisem „zmiana”. 

c) Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian zostaną dołączone do oferty. 

d) Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.  

IX.  Termin związania ofertą 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 

X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
1. Oferty  należy złożyć w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec,  
     ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro do dnia 11.07.2012r. do godz. 1000 . 
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3. Zamawiający otworzy oferty w dniu 11.07.2012r. o godz. 1030 w sali Dziale Zamówień 

Publicznych i Zawierania Umów, budynek przy portierni głównej. Otwarcie ofert jest 
jawne. 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 ). 
2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z 

uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. 
3. Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartość 

oferty, koszty dostawy do Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu. 
4. Ceny jednostkowe, cenę łączną, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po 

przecinku. 
5. Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym należy podać w zaokrągleniu do 

pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu 
podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 212, poz. 1337)- 
"końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się 
do 1 grosza". 

6. Cena ma być wyrażona w złotych polskich. 
7. Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu 

określonego w załącznikach 4.1.÷ 4.6. 
8. Wartość ogółem przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w następujący sposób: 

Wartość ogółem netto = suma wartości pozycji, 
Wartość ogółem brutto = wartość ogółem netto + należny podatek VAT. 

9. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w 
celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 
usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 
Cena  – 100% 
Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę : 
Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert 
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Cn – cena  badanej oferty 
100 – stały współczynnik 
P – liczba punktów 

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%  
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. 
Każda część (pakiet) stanowi oddzielny przedmiot zamówienia i będzie rozpatrywana 
oddzielnie. 

XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XIV. Pozostałe reguły postępowania 
1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia 

dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom. 
3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 

67 ust. 1, pkt. 7 ustawy Pzp. 

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego  

Wzór umowy  stanowi załącznik nr 3. 
 
XVI.  Informacje o formalno ściach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 

art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faks lub 
drogą elektroniczną) o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 5 dni  od dnia przekazania 
informacji o wyborze oferty, jeżeli: 
a) do postępowania zostanie złożona tylko jedna oferta, 
b) nie zostanie odrzucona żadna oferta, 
c) nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca. 

3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku 
niniejszego postępowania Wykonawcy. 

4. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem 
umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują 
środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

2. Informacje ogólne. 
a) środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 
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b) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu  oraz SIWZ przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp, 

c) środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są: 
- przekazanie informacji o nieprawidłowościach Zamawiającemu w oparciu o art. 

181 ustawy Pzp, 
- wniesienie odwołania na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, 

             - skarga do sądu. 
3. Zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze: 

a) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 
regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (DzU nr 48, poz. 280),  

b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie 
wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów 
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (DzU nr 41, poz. 238).  
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Załącznik nr 1 
ZZP-2200-60/12 
 
……………………………………                                                                                                                                           
   (pieczęć firmowa  Wykonawcy) 
      

FORMULARZ OFERTY 
Nazwa i adres Wykonawcy: .................................................................................................. 
siedziba/adres: ........................................................................................................................ 
Regon: ........................................................... NIP: .......................................... 
telefon:...............................................fax: ......................................................... 
e–mail:................................................................................................................ 
 
1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę MATERIAŁÓW RÓ ŻNYCH: ELEKTRYCZNYCH, 
TELETECHNICZNYCH, MALARSKICH, STOLARSKICH, BUDOWLAN YCH, 
WODNO-KANALIZACYJNYCH, NARZ ĘDZI ORAZ FILTRÓW POWIETRZA  

  oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ o 
łącznej    kwocie: 

 
Pakiet nr 1 – Filtry działkowe i kieszeniowe 

Wartość zamówienia  
netto 

Wartość podatku  
VAT 

Wartość zamówienia brutto 

   

 
Pakiet nr 2 -  Materiały instalacyjne, elektryczne i teletechniczne 

Wartość zamówienia  
netto 

Wartość podatku  
VAT 

Wartość zamówienia brutto 

   

 
Pakiet nr 3 -  Materiały instalacyjne, wodnokanalizacyjne 

Wartość zamówienia  
netto 

Wartość podatku  
VAT 

Wartość zamówienia brutto 

   

 
Pakiet nr 4 -  Materiały malarskie 

Wartość zamówienia  
netto 

Wartość podatku  
VAT 

Wartość zamówienia brutto 

   

 
Pakiet nr 5 – Narzędzia, zamki, zawiasy 

Wartość zamówienia  
netto 

Wartość podatku  
VAT 

Wartość zamówienia brutto 

   

 
Pakiet nr 6 – Materiały budowlane 

Wartość zamówienia  
netto 

Wartość podatku  
VAT 

Wartość zamówienia brutto 
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2. Warunki płatno ści:  

Oferujemy płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
faktury wystawionej za dostarczony przedmiotu zamówienia. 

3. Termin wykonania zamówienia : 
Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie w terminie12 
miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy w zakresie 
poszczególnego pakietu. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w 
ilościach wskazanych w zamówieniu złożonym przez Zamawiającego, w terminie do 5 
dni od dnia złożenia zamówienia drogą faxową lub e-mailem. 

4. Oświadczam, że następująca część zamówienia :          

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

     będzie powierzona podwykonawcom. 

5.  Oświadczam, że: 

5.1.Projekt umowy został przeze mnie  zaakceptowany.  
5.2.Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej  oferty do zawarcia umowy na 
określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  
5.3.Jestem  związany  niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 
5.4.Proponowany przez nas asortyment wymieniony w załączniku nr 1 do SIWZ: 

a)  w każdej pozycji posiada wymagane prawem, wydane przez uprawniony organ, 
aktualne świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania na rynku polskim zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi przepisami (aktualne atesty PZH (kontakt z wodą lub 
żywnością), aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności), 

b) jest wysokiej jakości, o właściwych parametrach użytkowych i spełnia wskazania 
Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. 

6. Jednocześnie zobowiązujemy się do przedłożenia z dostawą filtrów HEPA H13 
dokumentów potwierdzających atest, deklarację zgodności oraz świadectwo jakości 
(protokół badania filtra wg normy: PN-EN 1822 : 2009 cz. 4 i 5 ) dla każdego filtra. 

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

.............................................................. 
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 
do reprezentowania firmy na 
zewnątrz)  
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Załącznik nr 2 
ZZP-2200-60/12 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

i o niepodleganiu wykluczeniu 
 
 
Przystępując do przedmiotowego postępowania  
oświadczam, że: 
 
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniam warunki 

dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Nie podlegam wykluczeniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy  
Prawo zamówień publicznych. 

 
 

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

.............................................................. 
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 
do reprezentowania firmy na zewnątrz) 
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Załącznik nr 3 
ZZP-2200-60/12 
 

UMOWA NR ............. - wzór 

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Miejskim w Sosnowcu,  
41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000298176 
posiadającym NIP: 644 337 38 32, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,  
reprezentowanym przez: 
Dyrektora Szpitala – Zbigniewa Swobodę 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a  
firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / 
wpisaną do ...................................................... pod nr ................................... 
posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................,  
kapitał zakładowy………………………….. 
reprezentowaną przez: 
.............................................................. 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 
W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z 
późn. zm.) przetargu nieograniczonego znak ZZP-2200-60/12 została zawarta umowa o 
następującej treści: 

§1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów różnych: elektrycznych, 
teletechnicznych, malarskich, stolarskich, budowlanych, wodno-kanalizacyjnych, 
narzędzi, filtrów powietrza  określonych tzw. Pakietem nr …, zwanych w dalszej 
części umowy przedmiotem umowy, w asortymencie, ilościach i cenach określonych w 
załączniku nr 1 do niniejszej umowy, sporządzonym zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Wykonawca gwarantuje, że: 
a)   posiada wymagane prawem, wydane przez uprawniony organ, aktualne świadectwa 

dopuszczenia do obrotu i stosowania na rynku polskim zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami (aktualne atesty PZH (kontakt z wodą lub żywnością), 
aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności), 

b) proponowany przez nas asortyment spełnia wskazania Polskich Norm przenoszących 
europejskie normy zharmonizowane, 

c) dostarczone w ramach niniejszej umowy produkty będą wysokiej jakości, o 
właściwych parametrach użytkowych. 

d) zobowiązuje się do przedłożenia z dostawą filtrów HEPA H13 dokumentów 
potwierdzających atest, deklarację zgodności oraz świadectwo jakości (protokół 
badania filtra wg normy: PN-EN 1822 : 2009 cz. 4 i 5 ) dla każdego filtra. 

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych 
od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w 
zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. 
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§2  
WYNAGRODZENIE 

1. Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się w oparciu o przedstawiony do 
przetargu formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy na łączną kwotę w 
wysokości: 
Pakiet nr: 
netto ........................ zł + ................ zł VAT = ...........................zł brutto 
słownie .............................................................. zł 

2. Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie 
koszty związane z dostarczeniem i rozładunkiem przedmiotu umowy do siedziby 
Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego 
i inne koszty które występują. 

3. Wartość o której mowa w § 2 ust. 1 może ulec zmianie wyłącznie  w przypadku 
ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian 
cenowych dla Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez 
obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą 
ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.  

5.  Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w  przypadku konieczności 
zapłaty Wykonawcy ceny  wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT. 

 
§ 3 

SPOSÓB PŁATNOŚCI 
1. Należność za zrealizowaną dostawę płatna będzie w złotych polskich na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury VAT (opisanej numerem umowy), dostarczonej 
Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy. 

2. Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczoną partię przedmiotu umowy 
nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 
dni od daty dostawy zamówionej partii przedmiotu umowy i otrzymania oryginału 
faktury. 

3.  Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4.   Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 

 
§4  

TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI 
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub 

do wyczerpania wartości umowy w zakresie poszczególnego pakietu. 
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i rozładować przedmiot umowy do  

magazynu Zamawiającego na własny koszt i ryzyko w terminie do 5 dni od złożenia 
zamówienia faksem lub e-mailem. 

3. Dostawca nie może odmówić dostawy powołując się na jego małą wartość. 
4. Miejsce dostawy:  Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, 
  41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1. 
5. Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po 

stronie Wykonawcy nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw. 
6.  Za datę i miejsce dostawy uważać się będzie potwierdzony odbiór przedmiotu 

zamówienia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. 
7. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad. 
8. Wykonawca zobowiązuje się : 

a)  uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – 
w otrzymanym towarze w terminie do 2 dni, 
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b) wymienić wadliwy przedmiot umowy na wolny od wad w terminie do 7 dni od 
chwili pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego na swój koszt. Jeżeli 
Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, 
Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu 
cywilnego, 

c) dostarczyć oryginał faktury wraz z dostawą przedmiotu umowy. 
9. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może 

odmówić przyjęcia dostawy jeżeli: 
- jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i 

oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
- opakowanie będzie naruszone; 

      - dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia. 
10. Dopuszcza się zmianę umowy  w  zakresie przedmiotowym tj. zastąpienie asortymentu 

objętego umową, asortymentem równoważnym w przypadku: 
a) zaprzestania wytwarzania asortymentu objętego umową,  
b) w sytuacji gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez producenta  

zmodyfikowany/udoskonalony produkt powodując wycofanie dotychczasowego, 
lub nastąpi przerwa w produkcji albo wycofanie produktu z rynku. 

      10.1. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy,     
       podwyższeniem  cen jednostkowych i być niekorzystne dla Zamawiającego. 

  10.2. Obniżenie cen jednostkowych i wartości umowy jest dopuszczalne. 
11. Zmiana, o której mowa w ust. 10 będzie dopuszczona za zgodą Zamawiającego, pod 

warunkiem, iż asortyment równoważny będzie oparty na tych samych  właściwościach 
i parametrach użytkowych, co asortyment objęty umową i przy cenie nie wyższej niż 
cena asortymentu objętego umową. 

 
§ 5  

KARY UMOWNE 
1. W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji 

zamówienia bądź nie uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych w 
zamówionym przedmiocie zamówienia lub wymianie wadliwego przedmiotu 
zamówienia w terminie określonym w § 4 pkt.8 niniejszej umowy Zamawiający 
naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 2% wartości brutto nie 
dostarczonej zamówionej części przedmiotu zamówienia – za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych o 
co najmniej 2 dni, Zamawiający w celu utrzymania ciągłości działalności zastrzega 
sobie prawo zakupu zamówionej części dostawy u innego dostawcy na koszt 
Wykonawcy albo żądania zapłaty ich wartości, zachowując w obu przypadkach 
roszczenie o naprawienie szkody wynikającej ze zwłoki. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 
przypadkach: 
a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

b) Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych dostaw, zgodnie z umową lub też 
nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w 
tym przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym. 
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania części umowy. 
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4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących  po 
stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w 
wysokości 10% niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 2 ust. 1. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących  po stronie 
Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w 
wysokości 10% niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 2 ust. 1. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wartości wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

7. Kary umowne naliczone, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu są płatne na 
podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie 
zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności 
wobec Wykonawcy. 

8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w 
jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może 
być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy 
kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o 
podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, 
przekazu. Art.54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 
112, poz. 654) ma zastosowanie. 

9. Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 8, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 5% wartości sprzedanej wierzytelności. 

 
§ 6 

SPORY 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego 
2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się 

rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, 
będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia 
ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do 
pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, 
od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu. 

 
§ 7  

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy określone w § 4 niniejszej umowy 

mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie 
strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania 
artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i niniejszej umowy. 

2. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze 
dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

        
 
ZAMAWIAJ ĄCY:        WYKONAWCA: 
 
 

Załączniki: Formularz asortymentowo – cenowy. 
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Załącznik nr 4.1   
ZZP-2200-60/12 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY 
 
PAKIET NR 1 - FILTRY 
  

Lp
. 

Nazwa przedmiotu 
zamówienia 

Wymiary Jedn.miar
y ilość  

Cena 
jednostko
wa netto 

Wartość zamówienia 
netto 

VAT 
% 

Wartość 
zamówienia 

brutto 

1 G4 kieszeniowy 592*592*360 

 
szt. 16 

    

2 G4 kieszeniowy 287*592*360 
 

szt. 12 
    

3 G4- EU4 kieszeniowy 428*428*300 
 

szt. 4 
    

4 EU4 - 5 kieszeni 450*335*150/5 
 

szt. 4 
    

5 F5-EU5 kieszeniowy 428*428*300 

 
szt. 

4 
    

6 F6 kieszeniowy 592*592*590 

 
szt. 

4 
    

7 F6 kieszeniowy 287*592*590 

 
szt. 4 

    

8 F7 kieszeniowy 879*287*590 

 
szt. 

8 
    

9 F7 kieszeniowy 592*592*590 

 
szt. 

16 
    

10 F7 kieszeniowy 287*592*590 

 
szt. 8 

    

11 EU7 kieszeniowy 592*592*600 

 
szt. 

2 
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12 EU7 kieszeniowy 287*592*600 

 
szt. 

4 
    

13 EU7 - 5 kieszeni 450*335*590 

 
szt. 2 

    

14 EU9 kieszeniowy 592*592*590 

 
szt. 16 

    

15 EU9 kieszeniowy 287*592*590 

 
szt. 

8 
    

16 EU9 kieszeniowy 879*287*590 

 
szt. 4 

    

17 EU4 działkowy 285*900*50 

 
szt. 4 

    

18 G4-DEU4 działkowy 873*492*50 

 
szt. 

4 
    

19 EU3 działkowy 475*444*100 

 
szt. 2 

    

20 G4 działkowy 712*302*50 

 
szt. 4 

    

21 G4 działkowy 572*302*50 

 
szt. 

4 
    

22 EU3 kieszeniowe 398*224*150/6 

 
szt. 6 

    

23 EU3 kieszeniowe 398*224*280/6 

 
szt. 6 

    

24 Filtry HEPA FA 13/50 305*610*80 

 
szt. 

21 
    

25 Filtry HEPA FA 13/60 305*610*80 

 
szt. 10 
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26 Filtry HEPA H13 680m3/h 535*535*80 

 
szt. 

1 
    

27 Filtry HEPA H13 600m3/h  305*610*292 

 
szt. 6 

    

28 mata EU3 szer 2m 

 
m 

20 
    

  

 
 

 
Razem    

 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne. Za towar „równoważny'' Zamawiający uważa towar o 
parametrach jakościowych takich samych lub zbliżonych, niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. 
 
 
 
 
Data:    .............................. 
              ..............................................................  

                                              (podpis i pieczątka imienna  
                                                 osoby upoważnionej  
                                        do reprezentowania firmy na zewnątrz)  
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Załącznik nr 4.2   
ZZP-2200-60/12 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY 
 

PAKIET NR 2 – Materiały elektryczne 

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia 
Jedn.
miary 

ilość  Cena netto 
Wartość 

zamówienia 
netto 

VAT% 
Wartość 

zamówienia 
brutto 

1 żarówka 25W, E27 szt. 300     

2 żarówka 40W, E27 szt. 200     

3 żarówka 60W, E27 szt. 300     

4 żarówka 75W, E27 szt. 300     

5 żarówka 60 W  E14  szt. 10     

6 świetlówka 18W szt. 150     

7 świetlówka 36W szt. 150     

8 zapłonnik 4-22W szt. 150     

9 zapłonnik 4-65W szt. 150     

10 świetlówka kompaktowa energooszczedna E27, 11W szt. 20     

11 świetlówka kompaktowa dwupinowa 7 W  szt. 6     

12 świetlówka kompaktowa typu PL-S 4 pinowa, 9W szt. 6     

13 świetlówka kompaktowa czteropinowa 18W/830 szt. 20     

14 świetlówka kompaktowa czteropinowa 26W/830 szt. 20     

15 świetlówka kompaktowa czteropinowa 42W/830 szt. 10     

16 świetlówka kompaktowa czteropinowa 55W/830 szt. 20     

17 żarówka halogenowa GU 10, 230V, 35W szt. 4     

18 oprawa świetlówkowa 2*36 W typu OKN szt. 20     

19 przedłużacz z uziemieniem 5m, 5 gniazd z wyłącznikiem szt. 6     

20 
przedłużacz z uziemieniem 3m, 5 gniazd z wyłącznikiem i 
zabezpieczeniem przepięciowym 

szt. 
4 

    

21 przewód YDY 4*1,5 szt. 200     
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22 przewód YDY 3*1,5 szt. 300     

23 przewód YDY 5*2,5 m 200     

24 przewód YDY 3*2,5 m 100     

25 wkładka topikowa 10A m 100     

26 wkładka topikowa 16A szt. 100     

27 wkładka topikowa  20A szt. 100     

28 wkładka topikowa  25A szt. 100     

29 bezpiecznik przemysłowy NH00/gG 25A, 500V szt. 6     

30 bezpiecznik przemysłowy NH00/gG 32A, 500V szt. 6     

31 bezpiecznik przemysłowy NH00/gG 40A, 500V szt. 6     

32 bezpiecznik przemysłowy NH00/gG 80A, 500V szt. 6     

33 wyłącznik typu S 301 10A, typ B szt. 5     

34 wyłącznik typu S 301 16A, typ B szt. 5     

35 wyłącznik typu S 301 25A, typ B szt. 5     

36 wyłącznik typu S 301 16A, typ C szt. 3     

37 wyłącznik typu S 301 25A, typ C szt. 3     

38 wyłącznik typu S 304 16A, typ B szt. 3     

39 wyłącznik typu S 304 25A, typ B szt. 3     

40 wyłącznik typu S 304 16A, typ C szt.  2     

41 wyłącznik różnicowo-prądowy 1-f, 25A, 30mA szt.  1     

42 wyłącznik różnicowo-prądowy 1-f, 40A, 30mA szt.  1     

43 wyłącznik różnicowo-prądowy 3-f, 40A, 30mA szt.  2     

44 wyłącznik różnicowo-prądowy 3-f, 63A, 30mA szt.  2     

45 wyłącznik nadprądowy FR 104 40A szt.  2     

46 listwa zaciskowa 8*2,5 szt.  10     

47 listwa zaciskowa 8*6 szt. 10     

48 zacisk WAGO 4*2,5 szt. 100     

49 szyna montażowa TS35/TH35 pełna, 1m szt. 1     

50 łącznik klawiszowy pojedynczy p/t szt. 20     
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51 łącznik klawiszowy świecznikowy p/t szt. 10     

52 łącznik klawiszowy pojedynczy n/t hermet szt. 5     

53 gniazdo pojedyncze z uziemieniem p/t szt. 20     

54 gniazdo podwójne z uziemieniem p/t szt. 10     

55 gniazdo podwójne z uziemieniem n/t hermet szt. 10     

56 gniazdo pojedyncze z uziemieniem n/t hermet szt. 10     

57 dzwonek szt. 1     

58 wtyczka z bolcem 16A szt. 5     

59 puszka p/t 50 szt. 15     

60 puszka hermetyczna 80*38, 5/2,5 mm2 szt. 15     

61 pokrywa do puszki – uniwers. szt. 100     

62 taśma izolacyjna czarna, 19mm, 20m szt. 20     

63 kabel telefoniczny YTKSY 3x2x0,5 szt. 500     

64 listwa instalacyjna 18x14 szt. 300     

65 listwa instalacyjna 40x25 szt. 60     

66 listwa instalacyjna 40x40 szt. 20     

67 gniazda telefoniczne natynkowe szt. 10     

68 telefon bezprzewodowy - dwie słuchawki KX-TG6412 szt. 1     

69 bateria AA 1,5V szt. 50     

70 akumulator AA 1,5V; 1000mAh szt. 10     

71 bateria AAA 1,5V szt. 100     
 

Razem 
   

Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne. Za towar „równoważny'' Zamawiający uważa towar o 
parametrach jakościowych takich samych lub zbliżonych, niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. 
 
Data:    .............................. 
              ..............................................................  

                                              (podpis i pieczątka imienna  
                                                 osoby upoważnionej  
                                        do reprezentowania firmy na zewnątrz)  
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Załącznik nr 4.3   
ZZP-2200-60/12 

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY 

 
PAKIET NR 3 – Materiały wodnokanalizacyjne 
 

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia 
Jedn. 
miary 

ilość  Cena netto 
Wartość 

zamówienia 
netto 

VAT % 
Wartość 

zamówienia 
brutto 

1 zawór czerpalny ¾ gwint szt. 4     

2 umywalka biała z otworem rozm. 55 szt. 4     

3 
zlewozmywak (nierdzewny) jednokomorowy z 
ociekaczem 

szt. 2     

4 zlewozmywak (nierdzewny) jednokomorowy   szt. 2     

5 bateria umywalkowa naścienna na pokrętła szt. 6     

6 wężyk do baterii 3/8 M10 L=30cm szt. 10     

7 zwykłe pokrętło plastikowe, białe do baterii szt. 50     

8 syfon zlewozmywakowy podwójny-metalowe sitko szt. 8     

9 syfon umywalkowy pojedynczy metalowe sitko szt. 50     

10 głowica zwykła do baterii suwakowa ½ szt. 50     

11 regulator ceramiczny R35 do baterii kulowej szt. 6     

12 śruby mocujące do montażu umywalki szt. 20     

13 oring wylewka ½ szt. 20     

14 uszczelka baterii pod krzywki szt. 30     

15 uszczelka wężyka ½ gumowa szt. 30     

16 uszczelka pod grzybek bateri1/2 szt. 60     

17 
uszczelka fibrowa do gniazda bateri (w miejsce wkręcania 
głowicy) 

szt. 100     

18 wylewka do baterii ½ typ S dł, L=160mm szt. 6     

19 wylewka do baterii ½ typ C, dł L=160mm szt. 20     
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20 wylewka do baterii 3/4
 typ C, dł L=160mm szt. 10     

21 słuchawka prysznicowa szt. 10     

22 wąż prysznicowy chromowany, dł.=150cm szt. 10     

23 zawór kulowy ½ ½ kątowy do wc szt. 10     

24 zawór pływakowy do kompaktu szt. 10     

25  zawór spustowy z funkcją stop szt. 6     

26 dolnopłuk klawiszowy szt. 3     

27 śruby mocujące do muszli szt. 10     

28 
Uszczelka pod spłuczkę kompaktu,wymiar zewnętrzny - 
115 mm , wewn. - 71 , grubość - 15 

szt. 3     

29 deska sedesowa do muszli typu president szt. 20     

30 zestaw śrub do deski sedesowej szt. 40     

31 
urządzenie sanitarne kompakt President z odpływem 
poziomym (typ poznański) 

szt. 2     

32 wężyk w oplocie alum. ½ 60cm szt. 3     

33 wężyk w oplocie alum. ½ 40cm szt. 20     

34 wężyk do wody 1/2" x 3/8" w oplocie alum . 40cm szt. 8     

35 zawór pływakowy do spłuczek 1/2" szt. 30     

36 zawór pływakowy do spłuczek 3/4" szt. 20     

37 lejek sedesowy dolnopłuka, samo zaciskający – manżeta szt. 6     

38 pakuły lniane szt. 2     

39 silikon sanitarny bezbarwny 300mm szt. 12     

40 smar lt 43 Kg 2     

41 smar grafitowy  Kg 2     

42 soda kaustyczna, płatki 25 kg szt. 1     

43 WD 200ml szt. 6     

Razem 
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Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne. Za towar „równoważny'' Zamawiający uważa towar o 
parametrach jakościowych takich samych lub zbliżonych, niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. 
 
  
 
 
 
 
Data:    .............................. 
              ..............................................................  

                                              (podpis i pieczątka imienna  
                                                 osoby upoważnionej  
                                        do reprezentowania firmy na zewnątrz)  
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Załącznik nr 4.4   
ZZP-2200-60/12 

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

 
PAKIET NR 4 – Materiały malarskie 
 

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia 
Jedn. 
miary 

ilość  Cena netto 
Wartość 

zamówienia netto 
VAT % 

Wartość 
zamówienia brutto 

1 
Farba podkładowa -minia l 2 

 
   

2 

farba olejna nawierzchniowa, ogólnego 
stosowania biała 

l 200 
 

   

3 farby emulsyjne nawierzchniowe białe l 250     

4 farba przeciwzaciekowa 1l szt. 6     

5 super grunt 5l szt. 6     

6 rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych 0,5l szt. 20     

7 pigment mix 0,2 kg (różne kolory) szt. 120     

8 lakier bezbarwny 1l szt. 2     

9 pędzel kątowy 50mm szt. 10     

10 pędzel angielski standard 50mm szt. 10     

11 pędzel okrągły fi 55 szt. 10     

12 ławkowiec duży 90*195 szt. 6     
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13 wałek piankowy 10cm szt. 4     

14 zapas do wałka j/w szt. 10     

15 Wałek malarski sznurkowy 18 cm szt. 4     

16 zapas do wałka j/w szt. 20     

17 szpachelka malarska nierdzewna 100mm szt. 5     

18 folia malarska 20m2 szt. 30     

 19 taśma malarska samoprzylepna szer. 3,8cm, 25m szt. 25     

 
Razem 

   

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

                                              (podpis i pieczątka imienna  
                                                  osoby upoważnionej do reprezentowania  

firmy na zewnątrz)  
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Załącznik nr 4.5   
ZZP-2200-60/12 

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY 

 
PAKIET NR 5 - Narzędzia 
 

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia 
Jedn. 
miary 

ilość  Cena netto 
Wartość 

zamówienia netto 
VAT

%  
Wartość 

zamówienia brutto 

1 wiertarka dwubiegowa, bezudarowa min 500W szt. 1     

2 

zgrzewarka do rur PE - zestaw ( napięcie-230V/50Hz. 
Pobór mocy-1400W zakres dostawy: zgrzewarka ze 
stojakiem, nasadki grzewcze: 16,20,25,32,40,50,63, 
zdzierak do rur Stabi: 20/25, 32/40 zestaw naprawczy, 
śruby mocujące, klucze, poziomica, metr, instrukcja 
montażu, walizka. Urządzenie profesjonalne. 
Gwarancja 12 m-cy. 

szt. 1     

3 piła płatnica dł. 550mm szt. 2     

4 przecinak z osłoną dł. 300mm szt. 1     

5 nożyce proste do blachy, ostrze czarne szt. 1     

6 
zestaw bitów (M4,M5,M6,M8,M10,M12) każdy po 
4szt 

szt. 3     

7 pistolet na laski klejowe fi 12 szt. 2     

8 kombinerki uniwersalne 180mm szt. 2     

9 szczypce boczne izolowane, 160mm szt. 1     

10 szczypce segera zewnętrzne, 160mm szt. 1     



 29

11 szczypce segera zewnętrzne, 160mm szt. 1     

12 szczotka druciana ręczna 4cm, trzonek drewniany szt. 4     

13 ściski stolarskie 80*100 szt. 2     

14 imadło stołowe do 4'' szt. 1     

15 zszywacz tapicerski ręczny szt. 1     

16 nitownica do nitów A3,A4,A5 szt. 1     

17 oprawka do brzeszczotów szt. 2     

18 klucze płaskie 30*32 szt. 4     

19 klucze oczkowe 20*22 szt. 4     

20 komplet kluczy płaskich od 8-24min. 8 elementów szt. 1     

21 komplet wkrętaków PH-1,PH-2,PH-3 min. 4 el szt. 2     

22 wkrętak krzyżakowy PH-2 szt. 3     

23 brzeszczot do cięcia metalu szt. 30     

24 brzeszczoty drew metalowe szt. 30     

25 nóż do cięcia szkła o gr. 3-6mm szt. 2     

26 spirala kanalizacyjna fi 10, 20m szt. 1     

27 szybkozłączki do węża 1/2 " szt. 6     

28 szybkozłączki do węża 3/4 " szt. 4     

29 wiertła sds f6 szt. 3     
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30 wiertła sds f8 szt. 3     

31 wiertła sds f10 szt. 3     

32 tarcza do szlifowania do szlifierki 250*32*32 szt. 2     

33 tarcza diamentowa do glazury 125 szt. 1     

34 tarcza do cięcia betonu szt. 5     

35 tarcza do metalu 125 gr 1,5 szt. 30     

36 tarcza do metalu 180 szt. 2     

37 ostrza trapezowe szt. 5     

38 poziomica 1m szt. 2     

39 paca nierdzewna zębata 130*270 ząb 4*4 szt. 2     

40 taśma ostrzegawcza biało – czerwona 80mm*100m szt. 4     

41 suwmiarka ze stali hartowanej, 150mm; 0,02 szt. 2     

42 miara zawijana 3m szt. 6     

43 gąbka polerska średnio twarda 150/50mm szt. 3     

44 zszywki tapicerskie 12mm szt. 2     

45 wiertła do metalu  f3 szt. 4     

46 wiertła do metalu f4 szt. 4     

47 wiertła do metalu f 5 szt. 3     

48 wiertła do metalu f6 szt. 2     
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49 wiertła do metalu f8 szt. 2     

50 śruba M-12  kg 2     

51 śruba M-10 kg 3     

52 śruba M-8 kg 2     

53 śruba M-6 kg 3     

54 nakrętki M12  kg 0,5     

55 nakrętki M10 kg 0,5     

56 nakrętki M8 kg 1     

57 nakrętki M6 kg 1     

58 podkładka j/w po 0,5 kg kg 2     

59 podkładki sprężynowe j/w po 0,5  kg kg 2     

60 wkręty do płyt kartonowych kg 4     

61 gwoździe papowe f 2 , dł 35 kg 2     

62 gwoździe budowlane f 2 , dł 40 kg 2     

63 blachowkręty z łbem podkładowym 4,2/25 op. 1     

64 Hak prosty rozporowy f10 długość 60 szt. 60     

65 kołek rozporowy wkrętny f 6 , dł. 45 - 100szt szt. 4     

66 kołek rozporowy wkrętny f 8 , dł. 45 - 100szt szt. 8     

67 kołek rozporowy wkrętny f 10 , dł. 60 - 100szt szt. 6     
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68 zamek wpuszczany 72/50 na wkładkę szt. 30     

69 zamek wpuszczony 90/50 na wkładkę szt. 20     

70 zamek wpuszczany do wc 60/50 szt. 4     

71 zamek meblowy, wierzchni, uniwersalny szt. 40     

72 zamek wierzchni zasuwkowy bębenkowy 60 szt. 15     

73 zasuwka uniwersalna L-50 do wc szt. 6     

74 wkładka do drzwi uniwersalna - gerda LOB szt. 80     

75 kłódka mosiężna 60 szt. 15     

76 kłódka żeliwna 80 szt. 20     

77 kłódka żeliwna 80 szt. 10     

Razem: 
   

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

                                              (podpis i pieczątka imienna  
                                                  osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz)  
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Załącznik nr 4.6   
ZZP-2200-60/12 

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY 

 
PAKIET NR 6 – Materiały budowlane 
 

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia 
Jedn. 
miary 

ilość  Cena netto 
Wartość 

zamówienia 
netto 

VAT
%  

Wartość 
zamówienia 

brutto 

1 Gips budowlany 25kg Szt. 5     

2 Gips szpachlowy 15 kg Szt. 10     

3 Gładź szpachlowa gipsar 25kg Szt. 6     

4 Gładź tynkarska szara – cementowa 25kg Szt. 2     

5 Uni grunt 15kg Szt. 5     

6 Zaprawa do fugowania 2kg Szt. 5     

7 Pianka budowlana 750ml Szt. 2     

8 Zaprawa tynkarska 25kg Szt. 10     

9 Piasek do zapraw zwykły m3 1     

10 Uniwersalna zaprawa klejowa 25kg Szt. 8     

11 Wapno hydratyżowane workowane kg 30     

12 Cement portlandzki z dodatkami 25 Szt. 6     

13 Klej kropelka Szt. 8     
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14 Klej butapren 0,8l Szt. 2     

15 Klej osakryl do wykładzin kg 30     

16 Klej do pistoletu 12 w laskach Szt. 50     

17 Klej do gumy 200g Szt. 2     

18 Klej Vicol 0,5kg Szt. 4     

19 
Płytki ceramiczne terakotowe 30x30 klasa ścieralności 
5 

m2 30     

20 Płytki ceramiczne ścienne 20x25 kolor beż, zieleń m2 40     

21 Kątownik aluminiowy 40*40*0,5 m 40     

22 Kątownik stalowy 35x35x4 m 40     

23 Kit szklarski  kg 3     

24 Kit miniowy kg 3     

25 Listwa przypodłogowa 120 klejona szeroka 25m szt 6     

26 Wykładzina podłogowa z PCW m2 100     

27 Listwa wykończeniowa alum. 2M 30/3 szt. 5     

28 Taśma do wykładziny dwustronna klejaca Szt. 2     

29 Krzyżak do glazury rozmiar 3,4,5 kpl po 100szt Op. 3     

30 Szyld drzwiowy biały rozm. 90 Szt. 20     

31 Klamka drzwiowa biała Szt. 20     

32 Klamka drzwiowa z szyldem rozm. 72 Szt. 12     
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33 
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne białe, lewe, 
prawe 80 Szt. 2 

    

34 Ościeżnica metalowa do drzwi 80 Szt. 2     

35 Odbójnik drzwiowy – chrom Szt. 30     

  
Razem    

Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne. Za towar „równoważny'' Zamawiający uważa towar o 
parametrach jakościowych takich samych lub zbliżonych, niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. 
 
 
 
Data:    ............................ 
              ..............................................................  

                                              (podpis i pieczątka imienna  
                                                  osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz)  
 

 
 


