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SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI sp. z o.o.  
 

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec 
  

  SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
O udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego   

o wartości szacunkowej poniŜej  200 000 euro 
(art. 39 ÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) 
 

NA DOSTAWĘ  MATERIAŁÓW RÓ śNYCH: ELEKTRYCZNYCH,  
MALARSKICH, BUDOWLANYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH, NAR ZĘDZI 

I MATERIAŁÓW METALOWYCH ORAZ FILTRÓW POWIETRZA 
 

 
Numer sprawy: ZP-2200-76/13 
 
SPIS TREŚCI: 
 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.  
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I REALIZACJI       

ZAMÓWIENIA. 
III. TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA. 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 
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.  

VI. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM. 
VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

VIII.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.  
X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.  
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.  
XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  OFERTY 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.  
XIII.      ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY.  
XIV. POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA.  
XV.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  
XVII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
  
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty, 
2. Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń, 
3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy, 
4. Załącznik nr 4.1 – 4.6 - Formularz asortymentowo – cenowy, 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 24 ponumerowanych stron. 
 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia 
 

Zatwierdził Zarząd w dniu …………………….. 
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I. Nazwa i adres zamawiającego 
Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec 
Regon: 240837054, NIP: 644-350-44-64,  
Tel. (032) 41 30 111, Fax (032) 41 30 112 
www.szpital.sosnowiec.pl; zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl 
II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów róŜnych: elektrycznych, malarskich, 

budowlanych, wodno-kanalizacyjnych, instalacyjnych, teletechnicznych, 
metalowych, filtrów powietrza, i narzędzi. Zamówienie składa się z 6 części (pakietów), 
z których kaŜdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia: 

Pakiet nr 1 – Materiały instalacyjne, elektryczne i teletechniczne 
                     31680000-6 Elektryczne artykuły i akcesoria 
                     32429000-6 Sprzęt sieci telefonicznej 
                     32552110-1 Telefony  
Pakiet nr 2 – Materiały 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 3 – Filtry działkowe i kieszeniowe 
    42514310-8 filtry powietrza 
Pakiet nr 4 – Materiały malarskie 
    44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy 
                      44832000-1 Rozpuszczalniki 
                      39224210-3 Pędzle malarskie 
Pakiet nr 5 – Materiały budowlane 

               44111000-1 Materiały budowlane 
     Pakiet nr 6 – Narzędzia i materiały metalowe 
               44316400-2 Drobne artykuły metalowe 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 4.1 do 4.6  do 

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

pakietu. 
4. Wykonawca oświadczy, Ŝe: 

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 Ŝywnością), 
aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności)  

b)  oferowany asortyment spełnia wskazania Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane oraz, Ŝe dostarczone produkty będą wysokiej jakości, o właściwych 
parametrach uŜytkowych. 

III. Termin i warunki realizacji zamówienia 
1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do 

wyczerpania wartości zawartej umowy, w zaleŜności, które zdarzenie wystąpi pierwsze. 
2. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w terminie do 5 dni od dnia złoŜenia zamówienia przez 

Zamawiającego drogą faxową lub e-mailem w ilościach wskazanych w zamówieniu.  
3. Miejsce dostawy wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego: Sosnowiecki Szpital 

Miejski sp. z o.o. Sosnowiec ul. Szpitalna 1.  
4. Termin płatności: do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego 

oryginału faktury. 
 
IV. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
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a. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 
b.  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie oceniał 
na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłoŜonych w ofercie. 

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, naleŜy złoŜyć: 
a) oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ, 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

c) listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej stosuje się odpowiednio § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 
2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. poz. 231). 
2. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone 

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp naleŜy złoŜyć:  
- oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 

3. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom 
Zamawiającego naleŜy złoŜyć wraz z ofertą:  

oświadczenie według załącznika nr 1 do SIWZ. 
4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 
innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ 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. 

5. 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.  

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

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

8. 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. 
9. Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 7 sporządzone były zgodnie 
z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 4.1-
4.6 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 
VI. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium. 
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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. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie 
drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. 

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

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

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

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuŜenie terminu składania 
ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.   
Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upowaŜniony jest Dział Zamówień Publicznych, 
tel. (032) 41 30 125, 130, fax: (032) 41 30 131 
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 złoŜyć 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 naleŜy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, 
gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca 
wpisanie: „nie dotyczy”.  

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

upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy. KaŜda 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 naleŜy dostarczyć przetłumaczone 
na język polski. 

7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić 
jedną całość. Wszystkie strony naleŜy 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. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, 
poz. 1503 z poźn. zm.), Wykonawca winien wraz z uzasadnieniem, w sposób nie budzący 
wątpliwości, zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje 
te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej 
wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą o treści: „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ 
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU 
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.)”. 

10. Ofertę naleŜy 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 róŜnych: elektrycznych, malarskich, budowlanych, wodno-kanalizacyjnych, 
instalacyjnych, teletechnicznych, metalowych, filtrów powietrza i narzędzi ZP-2200-76/13 

Nie otwierać przed: 20.11.2013r., godz. 1030”  
Przystępujemy do Pakietu Nr ……………………. 

11. Wycofanie oferty lub jej zmiany: 



 5 

a) Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany do złoŜonej oferty bądź wycofać ofertę pod 
warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian 
bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert 

b) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone 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 naleŜy złoŜyć w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. 

Szpitalna 1, Sekretariat III piętro do dnia 20.11.2013.r. do godz. 1000 . 
2. Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
3. Zamawiający otworzy oferty w dniu 20.11.2013r. o godz. 1030 w Dziale Zamówień 

Publicznych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1. 
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, gwarancji. 
4. Wpisanie w pozycji formularza asortymentowo-cenowego „zera”, jako wartości pozycji 

traktowane będzie, jako upust kupiecki. 
5. Ceny jednostkowe, cenę łączną, podatek VAT naleŜy podać do dwóch miejsc po przecinku. 
6. Cena ma być wyraŜona w złotych polskich. 
7. Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu określonego 

w załączniku 4.1 i 4.6. 
8. Wartości przedmiotu zamówienia naleŜy wyliczyć w następujący sposób: 

Wartość pozycji netto = ilość x cena jedn. netto, 
Wartość pozycji brutto = wartość netto + podatek VAT, 
Wartość całkowita pakietu netto = zsumowane kwoty netto poszczególnego asortymentu. 
wartość całkowita pakietu brutto = zsumowane kwoty brutto poszczególnego asortymentu.  

9. JeŜeli zostanie złoŜona 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. 

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym i formularzu asortymentowo-
cenowym naleŜy 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 poniŜej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyŜsze 
zaokrągla się do 1 grosza". 

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 najniŜsza spośród badanych ofert, 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. 
KaŜda część (pakiet) stanowi oddzielny przedmiot zamówienia i będzie rozpatrywana 
oddzielnie. 
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XIII. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia naleŜytego 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 Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom. 
3.  Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości 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 zastrzeŜeniem art. 183,  

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

2. Zamawiający moŜe zawrzeć umowę przed terminem 5 dni od dnia przekazania informacji  
o wyborze oferty, jeŜeli: 
a) do postępowaniu zostanie złoŜona tylko jedna oferta, 
b) nie zostanie odrzucona Ŝadna oferta, 
c) nie zostanie wykluczony Ŝaden Wykonawca. 

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

4. JeŜeli wybrana oferta została złoŜona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie Ŝądał 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 (t.j. Dz.U. 
z 2013r. poz. 907). 

2. Informacje ogólne. 
a) środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 

b) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują równieŜ 
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. 
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Załącznik nr 1 
ZP-2200-76/13 
 
……………………………………                                                                                                                                           
   (pieczęć firmowa ) 
     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 róŜnych: elektrycznych, malarskich, 
budowlanych, wodno-kanalizacyjnych, instalacyjnych, teletechnicznych, metalowych, 
filtrów powietrza, i narzędzi oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach 
określonych w SIWZ o łącznej  kwocie: 

PAKIET NR ……. 
Wartość zamówienia netto Wartość podatku VAT Wartość zamówienia brutto 

   

 
2. Warunki płatno ści:  

Oferujemy płatność w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Termin wykonania zamówienia: 
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub 
do wyczerpania wartości zawartej umowy, w zaleŜności, które zdarzenie wystąpi pierwsze. 
Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w terminie do 5 dni roboczych od dnia 
złoŜenia przez Zamawiającego zamówienia drogą faxową lub e-mailem w ilościach wskazanych 
w zamówieniu. 
4.  Oświadczam, Ŝe następująca część zamówienia: .......................................................................... 
będzie powierzona podwykonawcom. 

5.  Oświadczam, Ŝe: 

a) Projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany.  
b) Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych 

w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
c) Jestem  związany  niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 
d) Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z SIWZ. 
e)  Proponowany przez nas asortyment w kaŜdej 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 Ŝywnością), aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności), jest wysokiej jakości, 
o właściwych parametrach uŜytkowych i spełnia wskazania  Polskich Norm przenoszących 
europejskie normy zharmonizowane) 

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

.............................................................. 
(podpis i pieczątka osoby upowaŜnionej 
do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania 
zobowiązań)  
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Załącznik nr 2 
ZP-2200-76/13 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

i o niepodleganiu wykluczeniu 
 
 
Przystępując do przedmiotowego postępowania  
oświadczamy, Ŝe: 
1) spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 

 
2) Nie podlegamy wykluczeniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
 
 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALE śNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907), 
oświadczamy, Ŝe: 
nie naleŜymy /naleŜymy (niepotrzebne skreślić) do grupy kapitałowej, 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 
50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp * 
 
* dołączamy do oferty listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej 
(w przypadku przynaleŜności do grupy) 
 
 

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

.............................................................. 
(podpis i pieczątka osoby upowaŜnionej 
do reprezentowania firmy na zewnątrz)  
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Załącznik nr 3 
ZP-2200-76/13 

UMOWA NR ............. - wzór 

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy: 
Sosnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.o.  
41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000476320, kapitał zakładowy 
28 500 000,00zł, posiadającym NIP: 6443504464, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,  
reprezentowanym przez Zarząd:  
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” a  
firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do 
...................................................... pod nr ................................... 
posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................,  
reprezentowaną przez:  .............................................................. 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) przetargu 
nieograniczonego znak ZP-2200-76/13 została zawarta umowa o następującej treści: 

§1  
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa ……………………….. określonych tzw. Pakietem nr …., 
zwanych w dalszej części umowy przedmiotem umowy, w asortymencie, ilościach i cenach 
określonych w załączniku do niniejszej umowy, sporządzonym zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza, Ŝe: 
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 Ŝywnością), aprobaty techniczne lub 
deklaracje zgodności), 

b) oferowany asortyment spełnia wskazania Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane, 

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

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

§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. brutto:…………zł; słownie (brutto)  ...................... 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, naleŜne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego i inne koszty, które 
występują. 

3. Wartość, o której mowa w ust. 1 moŜe ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki 
podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie naleŜne 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 wyŜszej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT. 

6. Zamawiający dopuszcza moŜliwość sprzedaŜy asortymentu w cenach niŜszych niŜ ofertowe, bez 
konieczności wprowadzania zmian w treści umowy.  

§ 3 
SPOSÓB PŁATNOŚCI 

1. NaleŜność za zrealizowaną dostawę płatna będzie w złotych polskich na podstawie prawidłowo 
wystawionej faktury VAT.   
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2. Zapłata naleŜności przez Zamawiającego za dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi 
przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 60 dni od daty 
otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury.  

3. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy.  
4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
5. UpowaŜnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 

§4  
TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI 

1. Niniejsza umowa będzie realizowana w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do 
wyczerpania wartości zawartej umowy, w zaleŜności, które zdarzenie wystąpi pierwsze. 
2. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w terminie do 5 dni od dnia złoŜenia 
zamówienia przez Zamawiającego drogą faxową lub e-mailem w ilościach wskazanych 
w zamówieniu. 
3. Miejsce dostawy: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1.  
4.Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie 
Wykonawcy nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.  
5. Za datę i miejsce dostawy uwaŜać się będzie potwierdzony odbiór przedmiotu zamówienia przez 
osobę upowaŜnioną przez Zamawiającego.  
6. Wykonawca gwarantuje, Ŝe przedmiot zamówienia jest wolny od wad.   
7. Wykonawca zobowiązuje się: 

a)  uzupełnić braki ilościowe – jeŜeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – 
w otrzymanym towarze w terminie do 3 dni roboczych,  

b) wymienić wadliwy przedmiot umowy na wolny od wad w terminie do 3 dni roboczych od 
chwili zawiadomienia przez Zamawiającego na swój koszt. JeŜeli Wykonawca nie zamieni 
towaru na wolny od wad we wskazanym wyŜej terminie, Zamawiający moŜe wykonać swoje 
uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, 

8.  Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy moŜe odmówić 
przyjęcia dostawy, jeŜeli: 

-  opakowanie będzie naruszone; 
      - dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia. 
9.  Wykonawca zapewnia rozładowanie towaru. 
10.  Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 

której dokonano wyboru Wykonawcy, jeŜeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 
z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te 
są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności dotyczą: 

a) obniŜenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Wykonawcę,  
b) zmiany numeru katalogowego produktu lub jego nazwy przy zachowaniu toŜsamości 

dostarczanego produktu i jego cech jakościowych opisanych w SIWZ, nie gorszych niŜ produkt 
zaoferowany w ofercie, w szczególności, gdy Wykonawca nie ma moŜliwości dostarczania 
produktu wskazanego w formularzu cenowym albo wprowadza produkt ulepszony, 

c) zmiany danych Stron ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, formy organizacyjno prawnej), 
d) zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iŜ wykonanie zamówienia lub jego 

części staje się bezprzedmiotowe, 
e) Dopuszcza się zmiany ilości asortymentu określonego w załączniku do umowy – formularzu 

asortymentowo-cenowym, w obrębie poszczególnych pakietów, przy zachowaniu cen 
jednostkowych zgodnych z ofertą Wykonawcy oraz wartości brutto danego pakietu 

10.1. W wyjątkowych sytuacjach opisanych w pkt. a-d ust.10 Wykonawca będzie zobowiązany 
dostarczyć asortyment w cenie nie wyŜszej niŜ cena asortymentu oferowanego. 

10.2. PowyŜsze zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyŜszeniem cen 
jednostkowych i być niekorzystne dla Zamawiającego. 

11. Zmiany, o których mowa w ust. 10 i 10.1 będą dopuszczone za zgodą Zamawiającego. 
12. Ze strony Zamawiającego nadzór na prawidłową realizacją umowy łącznie z podpisaniem 

protokołu zdawczo-odbiorczego pełni – Koordynator ds. technicznych działu technicznego, tel. 
nr 32/ 41 30 150. 

15. Ze strony Wykonawcy nadzór na prawidłową realizacją umowy łącznie z podpisaniem 
protokołu zdawczo-odbiorczego pełni: .........................................., tel. nr................................. 

§ 5  
KARY UMOWNE 

1. Strony zastrzegają kary umowne z następujących tytułów: 
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1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 
leŜących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% niezrealizowanej wartości umowy brutto,  

1.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn nie 
leŜących po stronie Zamawiającego w wysokości 15% niezrealizowanej wartości umowy 
brutto,  

1.3. w razie niedotrzymania terminów określonych w § 4 ust. 2 i 7 Zamawiający naliczać będzie 
Wykonawcy kary w wysokości 1% wartości niezrealizowanego zamówienia za kaŜdy dzień 
zwłoki przez okres do 14 dni. Po tym terminie Zamawiający moŜe od umowy odstąpić 
z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie 
wywiązuje się ze świadczonych dostaw zgodnie z umową lub teŜ nienaleŜycie wykonuje swoje 
zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym przypadku moŜe nastąpić w trybie 
natychmiastowym, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do usunięcia uchybień w realizacji 
umowy. 

W takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu 
wykonania części umowy.  
3. Kary umowne naliczone zgodnie z postanowieniami umowy są płatne na podstawie noty 

obciąŜeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający 
ma prawo potrącić kwoty kar umownych z naleŜności wobec Wykonawcy.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego kary umowne na 
zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.  

5. Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności 
wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek 
prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie moŜe być przedmiotem 
zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, poŜyczki). Wykonawca 
nie moŜe równieŜ zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 
Kodeksu cywilnego), umowy poręczenia, przekazu.  

6. Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 20% wartości wierzytelności objętej czynnością prawną, pociągającą za 
sobą skutki wskazane w ust.5. 

§ 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 moŜliwości 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 uzaleŜnia odstąpienie od wniesienia pozwu. 

 
§ 7  

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaŜności i będą 
dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz § 4 niniejszej umowy. 

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

        
ZAMAWIAJ ĄCY:       WYKONAWCA: 

   
Załącznik: Formularz asortymentowo cenowy  
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Załącznik nr 4.1  
ZP-2200-76/13 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY  
 
PAKIET NR 1 Materiały instalacyjne, elektryczne i teletechniczne 
 

Przedmiot zamówienia Ilość jm cena jedn. 
netto Wartość netto 

Stawka 
podatku 
VAT w % 

Wartość brutto 

1 śARÓWKA HRKL 25V E27                                                                400 szt     

2 śARÓWKA 40W E27 220V                                                                                300 szt     

3 śARÓWKA 60W E27 220V                                                                                400 szt     

4 śARÓWKA 75W E27 220V                                                                                400 szt     

5 śARÓWKA 60W E14 4 szt     

6 ŚWIETLÓWKA 18W                                                                                      250 szt     

7 ŚWIETŁOWKA 36W                                                                                      250 szt     

8 ŚWIETŁOWKA 58W                                                                                      50 szt     

9 ZAPŁONNIK 4-22W 150 szt     

10 ZAPŁONNIK 4-65W 150 szt     

11 ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA ENERGOOSZCZĘDNA 
E27 11W 20 szt   

  

12 ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA DWUPINOWA 7W 6 szt     

13 ŚWIETLÓWKA TL-5 H0 24W/830   6 szt     

14 ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA PL-S 9W 10 szt     

15 ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA CZTEROPINOWA 
18W/830 

20 szt   
  

16 ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA CZTEROPINOWA 
26W/830 

20 szt   
  

17 ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA CZTEROPINOWA 
42W/830 10 szt   

  

18 ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA CZTEROPINOWA 
55W/830 20 szt   

  

19 śARÓWKA HALOGENOWA GU10 230V, 35W 30 szt     

20 OPRAWA FTCS 22 2X36/0  20 szt     

21 PRZEDŁUśACZ Z UZIEMIENIEM 5M Z WYŁĄCZNIKIEM 6 szt     

22 PRZEDŁUśACZ Z UZIEMIENIEM 3M Z WYŁĄCZNIKIEM 4 szt     

23 PRZEWÓD YDY 4*1,5 200 szt     

24 PRZEWÓD 3X1,5 750V 300 szt     
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25 PRZEWÓD YDY 5X2,5 200 m     

26 PRZEWÓD YDY 3X2,5                                                                                   100 m     

27 WKŁADKA TOPIKOWA 10A 100 szt     

28 WKŁADKA TOPIKOWA 16A 100 szt     

29 WKŁADKA TOPIKOWA 20A 100 szt     

30 WKŁADKA TOPIKOWA 25A                                                                                100 szt     

31 Wkładka bezpiecznikowa  NH00/gG 25A, 500V 6 szt     

32 Wkładka bezpiecznikowa  NH00/gG 32A, 500V 6 szt     

33 Wkładka bezpiecznikowa  NH00/gG 40A, 500V 6 szt     

34 Wkładka bezpiecznikowa NH00/gG 50A, 500V 6 szt     

35 Wkładka bezpiecznikowa  NH00/gG 63A, 500V 6 szt     

36 Wkładka bezpiecznikowa  NH00/gG 80A, 500V 6 szt     

37 Rozdzielnica n/t S-12 1 szt     

38 WYŁĄCZNIK TYPU S 301 10A, TYP B 5 szt     

39 WYŁĄCZNIK TYPU S 301 16A, TYP B 5 szt     

40 WYŁĄCZNIK TYPU S 301 24A, TYP B 5 szt     

41 WYŁĄCZNIK TYPU S 301 16A, TYP C 3 szt     

42 WYŁĄCZNIK TYPU S 301 25A, TYP C 3 szt     

43 WYŁĄCZNIK TYPU S 304 16A, TYP B 3 szt     

44 WYŁĄCZNIK TYPU S 304 25A, TYP B 3 szt     

45 WYŁĄCZNIK TYPU S  304 16A, TYP C 2 szt     

46 WYŁĄCZNIK RÓśNICOWO-PRĄDOWY 1-F, 25A, 30MA 1 szt     

47 WYŁACZNIK RÓśNICOWO-PRĄDOWY 1-F 40A, 30MA 1 szt     

48 WYŁĄCZNIK RÓśNICOWO-PRĄDOWY 3-F, 40A, 30MA 2 szt     

49 WYŁĄCZNIK RÓśNICOWO-PRĄDOWY 3-R, 63A, 30MA 2 szt     

50 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY FR 104 40A 2 szt     

51 LISTWA ZACISKOWA 8*2,5 10 szt     

52 LISTWA ZACISKOWA 8*6 10 szt     

53 ZŁĄCZKA INSTALACYJNA WAGO 100 szt     

54 SZYNA 1 szt     

55 ŁĄCZNIK KLAWISZOWY POJEDYNCZY P/T 20 szt     

56 ŁĄCZNIK KLAWISZOWY ŚWIECZNIKOWY P/T 10 szt     

57 ŁĄCZNIK KLAWISZOWY POJEDYNCZY N/T HERMET 5 szt     

58 GNIAZDO POJEDYNCZE Z UZIEMIENIEM 20 szt     

59 GNIAZDO PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM P/T 10 szt     

60 GNIAZDO PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM N/T HERMET 10 szt     

61 GNIAZDO POJEDYNCZE Z UZIEMIENIEM N/T HERMET 10 szt     
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62 DZWONEK 230V 1 szt     

63 WTYCZKA Z BOLCEM 16A 5 szt     

64 PUSZKA P/T 60 20 szt     

65 PUSZKA HERMETYCZNA 80*38 5*2,5MM 10 szt     

66 DEKIEL DO PUSZEK 50 szt     

67 TAŚMA IZOLACYJNA CZARNA 19MM, 20M 20 szt     

68 KABEL TELEFONICZNY YTKSY 3X2X05 500 szt     

69 LISTWA INSTALACYJNA 18X14 300 m     

70 LISTWA INSTALACYJNA 40X20 60 m     

71 LISTWA INSTALACYJNA 40X40 20 szt     

72 GNIAZDA TELEFONICZNE NATYNKOWE 10 szt     

73 TELEFON KX TG 6412 PDS 1 szt     

74 BATERIA AA 1,5V 50 szt     

75 AKUMULATOR AA 1,5V 1000mAh 10 szt     

76 BATERIA AAA 1,5V 100 szt     

RAZEM:  xxxxxx  

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

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

                                                          (podpis i pieczątka imienna osoby upowaŜnionej  
                                                                                                                                                                      do reprezentowania firmy na zewnątrz)  
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Załącznik nr 4.2 
ZP-2200-76/13   

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY  
PAKIET NR 2 Materiały wodno-kanalizacyjne 

Przedmiot zamówienia Ilość jm cena jedn. 
netto 

Wartość netto VAT w % Wartość brutto 

1 ZAWÓR CZERPALNY 3/4 GWINT 2 szt     

2 UMYWALKA 55 koło                                                                             4 szt     

3 ZLEWOZMYWAK (NIERDZEWNY) JEDNOKOMOROWY 
Z OCIEKACZEM 2 szt     

4 ZLEWOZMYWAK (NIERDZEWNY) JEDNOKOMOROWY 2 szt     

5 

BATERIA UMYWALKOWA NAŚCIENNA NA POKRĘTŁA 
prod. KFA nefryt lub równowaŜna o parametrach nie 
gorszych niŜ: 
materiał : mosiądz , wylewka obrotowa , długość wylewki 
210 mm , element sterujący : regulator ceramiczny Ø 40 , 
napowietrzacz : tak , temperatura robocza : do 90 C , 
gwarancja : min 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów 
ceramicznych , 10 lat na elementy odlewane 

6 szt   

  

6 

BATERIA UMYWALKOWA stojąca np.  Nefryt  prod. KFA 
lub równowaŜna o parametrach nie gorszych niŜ: 
materiał : mosiądz , wylewka obrotowa , długość wylewki 
210 mm , element sterujący : regulator ceramiczny Ø 40 , 
napowietrzacz : tak , temperatura robocza : do 90 C , 
gwarancja : min 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów 
ceramicznych , 10 lat na elementy odlewane 

4 szt   

  

7 bateria zlewozmywakowa prod. KFA 20 szt     

8 WĘśYK w.z. 30 cm FI10/8z                                                                            10 szt     

9 POKRĘTŁO PLASTIKOWE, BIAŁE DO BATERII 50 szt     

10 SYFON ZLWE. PODWÓJNY Z SITKIEM                                                                      4 szt     

11 SYFON UMYWALKOWY                                                                 40 szt     

12 GŁOWICA DO BATERII 1/2 OTW                                                                          50 szt     

13 REGULATOR CERAMICZNY R35 DO BATERII 
KULOWEJ 4 szt     

14 ŚRUBY DO UMYWALKI 8X120                                                                             30 szt     

15 ORING WYLEWKA 1/2 40 szt     

16 USZCZELKA BATERII POD KRZYWKI 30 szt     

17 USZCZELKA O PRZKR. FI 18*12 (GUMA)                                                                  30 szt     

18 USZCZELKA GRZYBKA 16,4 *5,3*3                                                                       30 szt     
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19 USZCZELKA FI 24*21  FIBRA                                                                           100 szt     

20 WYLEWKA DO BATERII 1/2 TYP S DŁ L=160MM 30 szt     

21 WYLEWKA DO BATERII C 1/2 160                                                                        20 szt     

22 WYLEWKA DO BATERII 3/4 TYP C DŁ L=160MM 20 szt     

23 SŁUCHAWKI PRYSZNICOWE BMH 058                                                                       40 szt     

24 WĄś PRYSZNICOWY 150CM                                                                               40 szt     

25 ZAWÓR KUL. DO SPŁUCZKI                                                10 szt     

26 Zawór pływakowy napełniający do spłuczki    1/2"                                                                           10 szt     

27 ZSS Zawór spustowy uniwersalny do spłuczek 
kompaktowych z funkcją „stop” 6 szt     

28 DOLNOPŁUK KLAWISZOWY 3 szt     

29 ŚRUBA DO MOCOWANIA MUSZLI  II                                                                       10 kpl     

30 USZCZELKA KOMPAKTU 2 szt     

31 DESKA SED. KASKADA/ CESAN                                                                           20 szt     

32 ŚRUBA mocująca deski sedesowe                                                                                  40 szt     

33 URZĄDZENIE SANITARNE KOMPAKT PRESIDENT Z 
ODPŁYWEM POZIOMYM (TYP POZNAŃSKI) 

2 szt     

34 WĘśYK W OPLOCIE ALUM. 1/2 60CM 3 szt     

35 WĘśYK 40 CM. FI 15                                                                                  20 szt     

36 WĘśYK DO WODY 1/2X3/8 W OPLOCIE ALUM 40CM 8 szt     

37 ZAWÓR PŁYWAKOWY DO SPŁUCZEK 1/2 30 szt     

38 ZAWÓR PŁYWAKOWY DO SPŁUCZEK 3/8 10 szt     

39 LEJEK SEDESOWY DOLNOPŁUKA, 
SAMOZACISKAJĄCY - MANśETA 4 szt     

40 Włókno lniane 100g (konopie,pakuły) 1 szt     

41 SILIKON SANITARNY 300 ml biały                                                                              20 szt     

42 SMAR LT-43                                                                                          1 szt     

43 SMAR GRAFITOWY                                                                   1 kg     

44 SODA KAUSTYCZNA 25 kg                                                                                    1 szt     

45 ŚRODEK WD-40 200ML                                                                                  10 szt     

RAZEM:  xxxxxx  

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

..............................................................  
                                                           (podpis i pieczątka imienna osoby upowaŜnionej  
                                                                                                                                                                        do reprezentowania firmy na zewnątrz)  
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Załącznik nr 4.3  
ZP-2200-76/13 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY  
 
PAKIET NR 3   Filtry działkowe i kieszeniowe 
 

Przedmiot zamówienia Ilość jm cena jedn. 
netto Wartość netto 

Stawka 
podatku 
VAT w % 

Wartość brutto 

1 FILTR G4 KIESZENIOWY 592*592*360 18 szt     

2 FILTR G4 KIESZENIOWY 287*592*360 15 szt     

3 FILTR G4-EU4 KIESZENIOWY 428*428*300 6 szt     

4 FILTR G4-EU4 KIESZENIOWY 592*490*360 1 szt     

5 FILTR G4-EU4 KIESZENIOWY 287*428*360 1 szt     

6 FILTR G4-EU4 KIESZENIOWY 490*592*360 3 szt     

7 FILTR G4-EU4 KIESZENIOWY 490*490*360 3 szt     

8 FILTR EU4-5 KIESZENI 450*335/X1*150 4 szt     

9 FILTR F5-EU5 KIESZENIOWY 428*428*300 6 szt     

10 FILTR F6 KIESZENIOWY 592*592*590 3 szt     

11 FILTR F6 KIESZENIOWY 287*592*590 3 szt     
12 FILTR F6 KIESZENIOWY 879*287*590 4 szt     

13 FILTR F7 KIESZENIOWY 592*592*590 12 szt     

14 FILTR F7 KIESZENIOWY 287*592*590 12 szt     

15 FILTR EU7 KIESZENIOWY 592*592*600 6 szt     

16 FILTR EU7 KIESZENIOWY 287*592*600 6 szt     

17 FILTR F7 KIESZENIOWY 879*287*590 6 szt     

18 FILTR F7 KIESZENIOWY 879*592*590 4 szt     

19 FILTR EU7-5 KIESZENI 450*335/X1*590 2 szt     

20 FILTR EU9 KIESZENIOWY 592*592*590 12 szt     

21 FILTR EU9 KIESZENIOWY 287*592*590 6 szt     

22 FILTR EU9 KIESZENIOWY 879*287*590 3 szt     

23 FILTR EU4 DZIAŁKOWY 285*900*50 2 szt     

24 FILTR G4-DEU4 DZIAŁKOWY 873*492*50 3 szt     

25 FILTR EU3 DZIAŁKOWY 475*444*100 2 szt     

26 FILTR G4 DZIAŁKOWY 712*302*50 6 szt     

27 FILTR EU3 KIESZENIOWE 398*224*150/6 4 szt     

28 FILTR EU3 KIESZENIOWE 398*224*280/6 4 szt     
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29 FILTR EU4 DZIAŁKOWY 600*590*100 4 szt     

30 FILTR G4-DEU4 DZIAŁKOWY 572*272*50 4 szt     

31 FILTR G3 DZIAŁKOWY 450*317*50 2 szt     

32 Taśmy do kanałów wentylacyjnych BPF - 
bezprzekładkowe szer. 10 mm, grubość 4 mm 500 m     

33 MATA EU3 SZER 2M 20 m     

RAZEM:  xxxxxx  

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

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

                                                              (podpis i pieczątka imienna osoby upowaŜnionej  
                                                                                                                                                                                              do reprezentowania firmy na zewnątrz)  
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Załącznik nr 4.4  
ZP-2200-76/13 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY  
 
PAKIET NR 4   Materiały malarskie 
 

LP 
Przedmiot zamówienia Ilosć jm Cena jend. 

netto 
Wartość netto VAT % Wartość brutto 

1 FARBA PODKŁADOWA - MINIA 3 l     

2 

FARBA OLEJNA NAW. OGÓLNEGO STOS. BIAŁA 
Typu ŚnieŜka lub równowaŜna o parametrach nie gorszych 
niŜ: 
 Lepkość (kubek Forda Ø 4 mm), 20°C [s] 130-160 
Gęstość, najwyŜej [g/cm³] 1,5 
Czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotno ści wzg. 
pow. 55±5% 
stopień 3, najwyŜej 12[h] 
Grubość powłoki po wyschnięciu [µm] 30 
Wygląd powłoki połysk                                                        200 l 

    

3 

FARBA EMULSYJNA NAW. BIAŁA    typu Jedynka lub 
równowaŜna o parametrach nie gorszych niŜ: 
 Lepkość (+23°C) KU   100-110 
Gęstość maks. 1,5 g/cm3 
Zawartość części stałych  min. 50% 
Czas wysychania powłoki w temp. +20±2°C i przy wilg otności 
względnej powietrza 55±5% stopień V  maks. 2 godz. 
Odporność powłoki na tarcie na sucho wytrzymuje próbę                              300 l 

    

4 
FARBA ANTYGRZYBICZNA 1L  kompatybilna z farbą olejną 
oferowaną w poz. 2 10 szt 

    

5 farba na zacieki 1l  do farby olejnej oferowanej w poz. 2 4 szt     

6 Emulsja gruntująca  5L 4 szt     

7 ROZPUSZCZALNIK UNIWERALNY 0,5L 20 szt     

8 PIGMENT COLOREX                                                                                     150 szt     

9 LAKIER BEZBARWNY 1L 2 szt     

10 PĘDZEL KĄTOWY 50MM 10 szt     

11 PĘDZEL ANGIELSKI STANDARD 50MM 10 szt     

12 PĘDZEL OKRĄGŁY  10 szt     

13 ŁAWKOWIEC DUśY 90*195 10 szt     

14 WAŁEK PIANKOWY 10CM 10 szt     

15 ZAPAS DO WAŁKA PIANKOWEGO 10CM 40 szt     

16 WKŁAD MALARSKI SZNURKOWY 18CM 4 szt     
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17 
ZAPAS DO WKŁADU MALARSKIEGO SZNURKOWEGO 
18CM 10 szt 

    

18 SZPACHELKA MALARSKA NIERDZEWNA 100MM 4 szt     

19 FOLIA MALARSKA 4MX5M                                                                                30 szt     

20 TAŚMA LAKIERNICZA SZER. 38MM 20 szt     

RAZEM:  xxxx  

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 21  

Załącznik nr 4.5  
ZP-2200-76/13       FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY 
PAKIET NR 5   Materiały budowlane 

Przedmiot zamówienia j.m. ilość cena jedn. 
netto 

Wartość netto 
Stawka 
podatku 

VAT w % 
Wartość brutto 

1 Gips budowlany 30 kg szt 5     

2 Gips szpachlowy 15 kg szt 10     

3 Gładź szpachlowa do ścian wewnątrz  25kg szt 6     

4 zaprawa murarska  25kg szt 2     

5 emulsja gruntująca  5kg szt 5     

6 Zaprawa do fugowania 2kg szt 10     

7 Pianka montaŜowa 750ml szt 2     

8 Zaprawa tynkarska 25kg szt 10     

9 Piasek  z transportem t 3     

10 Uniwersalna zaprawa klejowa 25kg szt 8     

11 Wapno hydratyŜowane 25 kg szt. 2     

12 Cement portlandzki z dodatkami 25 szt 6     

13 Klej błyskawiczny   2 ml szt 8     

14 Klej butapren 0,8l szt 2     

15 Klej osakryl do wykładzin kg 30     

16 Klej do pistoletu 12 w laskach szt 100     

17 Klej do gumy 200g szt 2     

18 Klej stolarski Vicol 0,5kg szt 4     

19 Płytki ceramiczne terakotowe 30x30 klasa ścieralności 5 m2 30     

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

21 Kątownik aluminiowy 70*70*0,5 m 40     

22 Kątownik aluminiowy 50*50*0,6 m 40     

23 Kit szklarski  kg 3     

24 Kit miniowy kg 3     

25 Listwa przypodłogowa 120 klejona szeroka 25m szt 6     

26 wykładziny elastyczne szer 2m kolory zieleń, brąz m2 150     

27 Listwa przejściowa progowa dł. 2000 mm szt. 5     

RAZEM:  xxxxxx  
Data:    .............................. 

..............................................................  
                                                              (podpis i pieczątka imienna osoby upowaŜnionej  
                                                                                                                                                                                              do reprezentowania firmy na zewnątrz)  
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Załącznik nr 4.6  
ZP-2200-76/13       FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY 
 
PAKIET NR 6   Narzędzia i materiały metalowe 
LP Przedmiot zamówienia Ilosć jm Cena jedn. netto Wartość netto VAT % Wartość brutto 

1 
Ręczna maszynka do cięcia glazury -  grubość płytki: 13 mm;  
długość cięcia:  500 mm; łoŜyskowana prowadnica; 
wyposaŜenie dodatkowe - kątownik  

1 szt 
    

2 PIŁA PŁATNICA DŁ 550MM 1 szt     

3 PRZECINAK Z OSŁONĄ DL 300MM 1 szt     

4 NOśYCE PROSTE DO BLACHY, OSTRZA CZARNE 1 szt     

5 KOŃCÓWKI KRZYśOWE 3 szt     

6 PISTOLET DO KLEJU 2 szt     

7 KOMBINERKI 2 szt     

8 SZCZYPCE BOCZNE IZOLOWANE 160MM 1 szt     

9 SZCZYPCE SEGERA ZEWNĘTRZNE, 160MM 1 szt     

10 SZCZYPCE SEGERA WEWNĘTRZNE 160MM 1 szt     

11 
SZCZOTKA DRUCIANA RĘCZNA 4CM, TRZONEK 
DREWNIANY 3 szt 

    

12 ŚCISKI STOLARSKIE 80X100 2 szt     

13 NITOWNICA DO NITÓW A3,A4,A5 1 szt     

14 KLUCZ DO RUR TYP SZWEDZKI 90 ST. 2,0" 1 szt     

15 KLUCZE PŁASKIE 30*32 3 szt     

16 KLUCZE OCZKOWE 20*22 2 szt     

17 KOMPLET KLUCZY PŁASKICH OD 8-24MIN, 8 ELEMENTÓW 1 szt     

18 KOMPLET WKRĘTAKÓW PH-1,PH-2,PH-3 MIN. 4EL. 1 szt     

19 WKRĘTAK KRZYśAKOWY PH 2 1 szt     

20 BRZESZCZOT DO METALU 20 szt     

21 NÓś DO CIĘCIA SZKŁA 1 szt     

22 WIERTŁO SDS   6X160 3 szt     

23 WIERTŁO SDS   8X160 3 szt     

24 WIERTŁO SDS   10X160 3 szt     

25 TARCZA DO SZLIFIERKI STOŁOWEJ 230X32X40MM 
DROBNA 2 szt 

    

26 Tarcza szlifierska gumowa (125 mm) 1 szt     

27 

Wiertarka udarowa o parametrach: 
• Wstępny wybór prędkości obrotowej przy pomocy pokrętła 

umoŜliwiający pracę w róŜnych materiałach 1 szt 
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• Obrotowy szczotkotrzymacz zapewniający taką samą moc 
zarówno przy obrotach w prawo, jak i w lewo 

• Jednoczęściowy, szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z 
systemem Auto-Lock umoŜliwiający szybką wymianę narzędzi 
przy uŜyciu jednej ręki 

• Tulejka kulkowa zapewnia maksymalną swobodę ruch i 
zmniejszająca ryzyko zerwania kabla 

• Przełączanie biegów 
• Bieg w prawo/lewo 
• Auto-Lock 
• Sprzęgło przeciąŜeniowe:  

Wydajność nominalna Min. 1.000 W  

Prędkość obrotowa bez obciąŜenia 0 – 900 / 3.000 
obr./min.  

Nominalna prędkość obrotowa 0 – 580 / 1.900 
obr./min.  

Nominalny moment obrotowy 9,6 / 3,2 Nm  

Zakres mocowania 1,5 – 13 mm  

Liczba udarów przy prędkości obrotowej 
bez obciąŜenia 

0 – 15.300 / 51.000 
obr./min.  

Zakres wierceń    

Średnica wiercenia w betonie 22 / 13 mm  

Średnica wiercenia w drewnie 40 / 25 mm  

Średnica wiercenia w stali 16 / 8 mm  

Średnica wiercenia w murze 24 / 16 mm   
28 TARCZA DIAMENTOWA DO GLAZURY, 125 1 szt     

29 TARCZA DO CIĘCIA BETONU 230* 3,0*22 5 szt     

30 TARCZA DO METALU 125, GR 1,5 30 szt     

31 TARCZA DO METALU 230 5 szt     

32 OSTRZA TRAPEZOWE 2 szt     

33 POZIOMICA 1M 2 szt     

34 PACA NIERDZEWNA ZĘBATA 130*270, ZĄB 4*4 2 szt     

35 TAŚMA BHP - OSTRZEGAWCZA 2 szt     

36 SUWMIARKA ZE STALI HARTOWANEJ, 150MM, 0,02 1 szt     

37 MIARA ZWIJANA 3M   2 szt     

38 ZSZYWKI TAPICERSKIE 12MM 2 kpl     

39 WIERTŁA DO METALU φ 3 4 szt     

40 WIERTŁA DO METALU  φ 4 4 szt     
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41 WIERTŁA DO METALU  φ 5 4 szt     

42 WIERTŁA DO METALU  φ 6 3 szt     

43 WIERTŁA DO METALU  φ 8 3 szt     

44 ŚRUBA M-12 2 kg     

45 ŚRUBA M-10 2 kg     

46 ŚRUBA M-8 2 kg     

47 ŚRUBA M-6 2 kg     

48 NAKRĘTKI M-12 2 kg     

49 NAKRĘTKI M-10 2 kg     

50 NAKRĘTKI M-8 2 kg     

51 NAKRĘTKI M-6 2 kg     

52 PODKŁADKA DO NAKRĘTKI M-12, M-10, M-8, M-6 PO 0,5KG 2 kg     

53 PODKŁADKI SPRĘśYNOWE 2 kg     

54 WKRĘTY DO PŁYT KARTONOWYCH 2 kg     

55 GWOŹDZIE PAPOWE 2 DŁ 35 2 kg     

56 GWOŹDZIE BUDOWLANE DŁ 2'' 2 kg     

57 BLACHOWKRĘTY Z ŁBEM PODKŁADKOWYM 1 kg     

58 HAK PROSTY ROZPOROWY 10 DŁ 60 20 szt     

59 KOŁEK ROZPOROWY 6-100SZT 2 szt     

60 KOŁEK ROZPOROWY 8 (4*60) 2 opak.     

61 KOŁEK ROZPOROWY 10 DŁ 60 100SZT 2 szt     

62 ZAMEK WPUSZCZ. 72/50 WKŁAD                                                                          30 szt     

63 ZAMEK WPUSZCZ. 90 WKŁAD                                                                             20 szt     

64 ZAMEK WPUSZCZANY DO WC 60/50 6 szt     

65 ZAMEK MEBLOWY 40 szt     

66 ZAMEK NAWIERZCHNIOWY LOB - 60                                                                       10 szt     

67 ZASUWKA RYGL UNIWERSALNA 50                                                                         6 szt     

68 Szyld drzwiowy biały rozm. 90 szt 20     

69 Klamka drzwiowa biała szt 20     

70 Klamka drzwiowa z szyldem rozm. 72 szt 12     

71 WKŁADKA 80 szt     

72 KŁÓDKA śELIWNA 80 10 szt     

RAZEM:  xxxxx  

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

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


