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1. Zamawiający: 
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny  
im. ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. ks. J. Bielawskiego 18. 
Tel, fax. (013) 4309587 
www.szpital-brzozow.pl 
zampub@szpital-brzozow.pl 
 
2. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej wg poniższego opisu, w 
dwóch częściach. 
 
Część 1 
Odzież ochronna i robocza – umundurowanie pracowników systemu ratownictwa 
medycznego. 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa umundurowania dla członków zespołów ratownictwa 
medycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym 
im. ks. B. Markiewicza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera tabela poniżej. 
 

Lp. Element umundurowania Opis Ilość 

1 Koszulka z krótkim rękawem Materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 
5 m2 x Pa/W. 
Barwa fluorescencyjna czerwona (dopuszcza się 
wstawki czarne lub granatowe) zgodnie z PN-EN 
ISO 20471:2013-07 lub normą ją zastępującą. 
Oznakowanie co najmniej: 

• Z przodu po lewej stronie w górnej części 
wzór graficzny systemu tkany lub 
haftowany. 

Podkrój szyi wykończony ściągaczem. 
Materiał: bawełna łączona z poliestrem lub 
poliester (nie „PIQUE”), gramatura min. 120 
g/m2. 

98 
sztuk 

2 Kurtka całosezonowa z 
podpinką 

Barwa fluorescencyjna czerwona (dopuszcza się 
wstawki czarne lub granatowe) zgodnie z 
zgodnie z PN-EN ISO 20471:2013-07 lub normą 
ją zastępującą, klasa druga w zakresie 
minimalnej powierzchni materiałów 
zapewniających widzialność członków zespołu 
ratownictwa medycznego. 
Zgodna z PN-EN 343+A1:2008 lub normą ja 
zastępującą co najmniej 2 klasa w zakresie 
wodoszczelności i w zakresie oporu pary 
wodnej. 
Pasy z materiału odblaskowego zgodne z PN-EN 
ISO 20471:2013-07 lub normą ją zastępującą 
rozmieszczone minimum: 

• Na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej 
krawędzi) wokół całego obwodu kurtki 

37 
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pas odblaskowy umieszczony poziomo o 
szerokości nie mniej niż 5 cm, 

• Nad ściągaczem w pasie (nie mniej niż 5 
cm od dolnego pasa odblaskowego) 
wokół całego obwodu kurtki pas 
odblaskowy umieszczony poziomo o 
szerokości 5 cm, 

• Na rękawach na wysokości ramion 
(poniżej naszywki z wzorem graficznym 
systemu) pas odblaskowy umieszczony 
poziomo o szerokości 5 cm, 

• Na rękawach na wysokości poniżej łokcia 
(nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi 
rękawów) pas odblaskowy umieszczony 
poziomo o szerokość 5 cm, 

• Minimalna powierzchnia materiału 
odblaskowego 0,13 m2. 

Kaptur odpinany lub doszyty na stałe i chowany 
w stójce. 
Na obwodzie części twarzowej kaptura, wokół 
pasa i dowolnej krawędzi kurtki obszyty tunel ze 
sznurkiem ściągającym. 
Z przodu co najmniej dwie kieszenie dolne 
umieszczone symetrycznie ze skośnymi 
otworami zamykane na zamek błyskawiczny. 
Z przodu co najmniej dwie kieszenie na 
wysokości klatki piersiowej umieszczone 
symetrycznie po obu stronach, z zapięciem 
przykrytym klapą w tym jedna kieszeń o 
wymiarach umożliwiających zmieszczenie 
przenośnego radiotelefonu. 
Rękawy odpinane, łączone rozłącznie na zamki 
błyskawiczne przykryte plisami lub listwami, z 
regulacją obwodu mankietów, na łokciach 
wzmocnienia. 
Zamek błyskawiczny głównego zapięcia 
dwustronnie rozdzielczy. 
Plisa/listwa przykrywająca zapięcie główne 
zapinana na taśmę samosczepną. 
Co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna. 
Od wewnątrz wykończona podszewką siatkową 
lub materiałem paroprzepuszczalnym. 
Długość co najmniej do wysokości bioder. 
Oznakowanie przodu minimum: 

• Na lewej górnej kieszeni naszywka, 
taśma samosczepna lub identyfikator z 
nazwą funkcji, 



• Na lewym rękawie wzór graficzny 
systemu w postaci nadruku na materiale 
odblaskowym. 

Oznakowanie tyłu minimum: 

• Na wysokości klatki piersiowej naszywka 
na materiale odblaskowym ze wzorem 
graficznym systemu, 

• Na plecach na materiale odblaskowym 
nazwa funkcji. 

Bluza podpinka do kurtki. 
Zgodna z PN-EN 14058:2007 lub normą ją 
zastępującą co najmniej 2 klasa w zakresie 
oporu cieplnego. 
Barwa fluorescencyjna czerwona (dopuszcza się 
wstawki granatowe lub czarne) PN-EN ISO 
20471:2013-07 lub normą ją zastępującą. 
Z przodu na dole co najmniej dwie kieszenie ze 
skośnymi otworami zapinane na zamek 
błyskawiczny. 
Co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna z 
zapięciem otworu. 
Oznakowanie co najmniej: 

• Naszywka ze wzorem graficznym 
systemu po lewej stronie na wysokości 
klatki piersiowej, wykonana na materiale 
odblaskowym. 

Gramatura co najmniej 280 g/m2. 

3 Spodnie zimowe Barwa fluorescencyjna czerwona (dopuszcza się 
wstawki czarne lub granatowe) zgodne z PN-EN 
ISO 20471:2013-07 lub normą ją zastępującą, 
klasa druga w zakresie minimalnej powierzchni 
materiałów zapewniających widzialność 
członków zespołu ratownictwa medycznego. 
Zgodna z PN-EN 343+A1:2008 lub normą ja 
zastępującą co najmniej 2 klasa w zakresie 
wodoszczelności i w zakresie oporu pary 
wodnej. 
Do pasa lub z bawatem przednim i tylnym. 
Minimum dwa równoległe pasy z materiału 
odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodne z PN-
EN ISO 20471:2013-07 lub normą ją zastępującą, 
rozmieszczone poniżej uda wokół całego 
obwodu nogawek. 
Kieszenie minimum: 

• Dwie poniżej pasa z przodu, z tyłu co 
najmniej jedna kieszeń, 

• Na nogawkach po zewnętrznych 
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stronach na wysokości ½ uda kieszenie 
zewnętrzne przykryte klapkami. 

Na wysokości kolan wzmocnienia. 
U góry podtrzymywacze paska. 
Wzdłuż nogawek po zewnętrznej stronie wszyte 
zamki błyskawiczne. 
Dół nogawek zakończony w sposób 
umożliwiający łatwą regulację wysokości. 
Elementy spodni narażone na zabrudzenia w 
trakcie użytkowania wstawki granatowe lub 
czarne(obowiązkowo kolana i góra-tył). 

4 Bluza letnia Barwa fluorescencyjna czerwona (dopuszcza się 
wstawki czarne lub granatowe) zgodnie z PN-EN 
ISO 20471:2013-07 lub normą ją zastępującą. 
Materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 
5 m2 x Pa/W. 
Długi rękaw, regulacja dołu rękawa. 
Z przodu co najmniej jedna kieszeń na wysokości 
klatki piersiowej i dwie na wysokości bioder. 
Pod pachami wywietrzniki. 
Kołnierz z usztywnieniem lub stójka. 
Oznakowanie co najmniej: 

• Naszywka na lewym rękawie, na 
wysokości ramienia z wzorem graficznym 
systemu ratownictwa medycznego, 

• Naszywka albo taśma samoczepna z 
przodu odzieży po lewej stronie z nazwą 
funkcji, 

• Nadruk na plecach z nazwa funkcji. 

94 
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5 Spodnie letnie Barwa fluorescencyjna czerwona (dopuszcza się 
wstawki czarne lub granatowe) zgodnie z PN-EN 
ISO 20471:2013-07 lub normą ją zastępującą, 
klasa druga w zakresie minimalnej powierzchni 
materiałów zapewniających widzialność 
członków zespołów ratownictwa medycznego. 
Dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego 
o szerokości 5 cm, zgodne z PN-EN ISO 
20471:2013-07 lub normą ją zastępującą, 
rozmieszczone poniżej uda wokół całego 
obwodu nogawek. 
Kieszenie minimum: 

• Dwie poniżej pasa z przodu, co najmniej 
jedna z tyłu. 

• Na nogawkach po zewnętrznych 
stronach na wysokości ½ uda kieszenie 
zewnętrzne przykryte klapkami. 

Wzmocnienia na wysokości kolan. 

93 
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U góry podtrzymywacze paska. 
Przystosowane do regulacji długości. 

6 Buty całosezonowe Wzór: typ trzewiki, wzmocniony nosek, budowa 
cholewki odpowiednia dla obuwia 
całosezonowego ponad kostkę, podeszwa 
antypoślizgowa, olejoodporna. 
Barwa czarna lub ciemnobrązowa. 
Materiał: skóra lub skóra i tkaniny, 
impregnowane wodoodpornie. 

47 
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Dopuszcza się umieszczenie dodatkowych elementów poprawiających komfort pracy i 
funkcjonalność umundurowania oraz bezpieczeństwo pracy. 
Umundurowanie musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 18 października 
2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w 
zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego. 
Zamawiający szczegółowe dane dotyczące rozmiarów umundurowania oraz treści nadruków 
funkcyjnych określi wykonawcy którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w 
postępowaniu, na etapie realizacji umowy. Wymagana dostępność tabeli rozmiarów co 
najmniej od XS do 3XL. 
 
Część 2 
Odzież ochronna i robocza. 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników 
medycznych i pomocniczych w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodku 
Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera 
tabela poniżej. 
 

Lp. Element umundurowania Opis Ilość 

1 Fartuch damski z krótkim 
rękawem 

Barwa biała. Posiada kolorystyczne wstawki na 
zasadzie lamówki w kolorach czerwonym, 
niebieskim lub błękitnym. 
Fason klasyczny prosty. Dopuszcza się lekko 
taliowany. Krótki rękaw. 
Z przodu co najmniej jedna kieszeń na wysokości 
klatki piersiowej i dwie na wysokości bioder. 
Bez kołnierza. 
Długość fartucha w kolano. 
Materiał 67 % elana 33 % bawełna ± 3 % 
(gramatura minimum 200 g/m2). 
Zapinany na napy. 

460 
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2 Fartuch damski z krótkim 
rękawem 

Barwa beżowa. Posiada kolorystyczne wstawki 
na zasadzie lamówki w kolorze brązowym. 
Fason klasyczny prosty. Dopuszcza się lekko 
taliowany. Krótki rękaw. 
Z przodu co najmniej jedna kieszeń na wysokości 
klatki piersiowej i dwie na wysokości bioder. 
Bez kołnierza. 
Długość fartucha w kolano. 

150 
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Materiał 67 % elana 33 % bawełna ± 3 % 
(gramatura minimum 200 g/m2). 
Zapinany na napy. 

3 Fartuch damski z krótkim 
rękawem 

Barwa niebieska lub błękitna. Posiada 
kolorystyczne wstawki na zasadzie lamówki w 
kolorze ciemnoniebieskim lub granatowym. 
Fason klasyczny prosty. Dopuszcza się lekko 
taliowany. Krótki rękaw. 
Z przodu co najmniej jedna kieszeń na wysokości 
klatki piersiowej i dwie na wysokości bioder. 
Bez kołnierza. 
Długość fartucha w kolano. 
Materiał 67 % elana 33 % bawełna ± 3 % 
(gramatura minimum 200 g/m2). 
Zapinany na napy. 

70 
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4 Ubranie męskie komplet Komplet bluza + spodnie. 
Bluza barwa biała. Nie dopuszcza się 
kolorystycznych wstawek. 
Fason klasyczny, prosty. 
Rękaw krótki. 
Z przodu co najmniej jedna kieszeń na wysokości 
klatki piersiowej i dwie u dołu bluzy. 
Kołnierz wykładany. 
Zapinana na napy. 
Spodnie barwa biała. Nie dopuszcza się 
kolorystycznych wstawek. Fason klasyczny, 
prosty. Prosta nogawka. Obszycia na 
zakończeniu nogawek. Co najmniej dwie 
kieszenie z boku. 
Na pasek, zapięcie guzik oraz zamek. 
Materiał bluza i spodnie 67 % elana 33 % 
bawełna ± 3 % (gramatura minimum 200 g/m2). 

50 
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5 Ubranie damskie komplet Komplet bluza + spodnie. 
Bluza barwa biała. Dopuszcza się kolorystyczne 
wstawki. 
Fason klasyczny, prosty, dopuszcza się lekko 
taliowany. 
Rękaw krótki. 
Z przodu co najmniej jedna kieszeń na wysokości 
klatki piersiowej i dwie u dołu bluzy. 
Kołnierz wykładany. 
Zapinana na napy. 
Spodnie barwa biała. Nie dopuszcza się 
kolorystycznych wstawek. Fason klasyczny, 
prosty. Obszycia na zakończeniu nogawek. Co 
najmniej dwie kieszenie z boku. 
Na pasek, zapięcie guzik oraz zamek. 
Materiał bluza i spodnie 67 % elana 33 % 

50 
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bawełna ± 3 % (gramatura minimum 200 g/m2). 

7 Bluza męska Bluza barwa jasnobeżowa. Nie dopuszcza się 
kolorystycznych wstawek. 
Fason klasyczny, prosty. 
Rękaw długi. 
Z przodu co najmniej jedna kieszeń na wysokości 
klatki piersiowej i dwie u dołu bluzy. 
Kołnierz wykładany. 
Zapinana na napy. 
Materiał bluza 67 % elana 33 % bawełna ± 3 % 
(gramatura minimum 200 g/m2). 

25 
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Dopuszcza się umieszczenie dodatkowych elementów poprawiających komfort pracy i 
funkcjonalność odzieży oraz bezpieczeństwo pracy. 
Zamawiający szczegółowe dane dotyczące rozmiarów umundurowania oraz treści nadruków 
funkcyjnych określi wykonawcy którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w 
postępowaniu, na etapie realizacji umowy. Wymagana dostępność tabeli rozmiarów co 
najmniej od XS do 3XL. 
 
Dopuszcza się składanie ofert częściowych, w zakresie nie mniejszym niż 1 część. 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.    
 
3. Warunki ubiegania się o zamówienie: 
O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy : 
 
a) nie podlegają wykluczeniu; 
Zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie złożonego przez 
Wykonawcę oświadczenia  o nie podleganiu wykluczenia z postepowania zgodnie ze wzorem   
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 
 
Zamawiający  przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
 
b) spełniają warunki udziału w postepowaniu, dotyczące: 

 
a. kompetencji lub  uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej; 

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać. 
 

b. sytuacji ekonomicznej lub  finansowej; 
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać. 
 

c. zdolności technicznej lub zawodowej; 
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać. 
 



Zamawiający oceni czy wykonawcy którzy przez oferowane dostawy spełniają wymogi 
określone przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na 
podstawie wymaganych przez zamawiającego dokumentów określonych w punkcie 7 
specyfikacji. 
 
4. Tryb zamówienia: 
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych. 
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
Zamawiający nie zamierza  ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
Zamawiający może dokonać oceny ofert z zastosowaniem art. 24aa ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
5. Termin realizacji zamówienia: 
Wymagany termin wykonania zamówienia: 8 tygodni od dnia podpisania umowy. 
 
6. Opis sposobu przygotowywania ofert: 

a) Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

b) Ofertę asortymentowo-cenową  należy  sporządzić w formie określonej 
w załączniku nr 1 do siwz. 

c) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na to samo zadanie. Oferty 
wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone. 

d) Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy. 
e) Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być 

podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty 
dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność z 
oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na wszystkich 
stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, 
wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał. 

f) W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnice 
przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, a wykonawca zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być 
one udostępniane innym uczestnikom postępowania, informacje te powinien 
zamieścić wykonawca w dodatkowej zamkniętej kopercie z napisem „zastrzeżone”. 

g) Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną na 
zamawiającego należy oznaczyć napisem: 

 
„Przetarg nieograniczony – dostawa odzieży  

 SZPiGM 3810/47/2018 
 

h) Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny. 
i) Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający  jej   

samoistne otwarcie. 
j) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 



k) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o czym informację 
należy zamieścić w ofercie. 

 
7. Zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na 
potwierdzenie spełniania warunków określonych w punkcie 3 SIWZ oraz  braku podstaw do 
wykluczenia, oraz potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia 
wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, przedłożenia następujących dokumentów: 
Wykaz dokumentów które należy dołączyć do oferty przetargowej (tj. do daty składania ofert): 

 
1. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu – wzór stanowi załącznik  nr  2  do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Wykaz dokumentów, które należy przedłożyć zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 
5: 

 
1.  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

(w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) 
- wzór stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
Wykaz dokumentów do złożenia których wykonawcy zostaną wezwani po otwarciu ofert w 
wyznaczonym przez zamawiającego terminie:  

 
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy. 

 
2. Informacja dotycząca podwykonawstwa - wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 
 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia        
pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, 
określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz 
określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. 
Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców. 

 
4. W przypadku gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do 

podpisania oferty. 
 

5. Oświadczenie dotyczące wielkości przedsiębiorstwa wykonawcy - wzór stanowi 
załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
Dokumenty podmiotów zagranicznych: 



 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w § 5 ust. 4) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. 
 
UWAGA!!! Zamawiający namawia do dołączenia kompletu dokumentów do oferty celem 
przyśpieszenia możliwego rozstrzygnięcia postępowania, zaznacza równocześnie, że ich 
niedołączenie nie wpłynie na ważność czy wartość oferty. 
 
8. Wadium. 
Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga  
złożenia wadium. 
 
9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania. 
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych składanie ofert odbywa się za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo 
pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem 
posłańca. 
Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych 
informacji za pomocą faxu (nr 13 43 09 587) lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej (e-mail:zampub@szpital-brzozow.pl) zapis nie dotyczy ofert oraz dokumentów 
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek 
wykonawca powinien powoływać się na: 
 
-  numer referencyjny postępowania:  
SZPiGM 3810/47/2018 
 
- adres korespondencyjny: 
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie 
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny  
im. ks. B. Markiewicza 
ul. ks. J. Bielawskiego 18 
36-200 Brzozów 

 
 



UWAGA! 
Każda ze stron, która przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje w 
formie faxu, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić 
fakt jej otrzymania tą samą drogą. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości 
przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faxu 
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazany przez Wykonawcę w ofercie, 
zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 
 
Wszelkie dokumenty w sprawach zamówień publicznych zamawiający przyjmuje po 
przekazaniu drogą pocztową, faxem lub mailem, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 
7.25 do 15.00. 
 
10. Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny 
Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 
ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. 
U poz. 915). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 
 
     kryterium      waga kryterium 
  
                     1) cena                          60 pkt. 
 
                     2) termin dostawy                                                        5 pkt. 
 

3) jakość       35 pkt. 
 

Przez cenę (koszt) zamówienia zamawiający rozumie łączny koszt za całość przedmiotu 
zamówienia, stanowiący całkowite wynagrodzenie wykonawcy,  
Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób: 
 
1) Cena  oferty 
 
Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena – 60 punktów. 
Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „C min”  otrzymuje punktów 60. 
Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą                z 
wyliczenia wg wzoru: 
 
(Cmin/C) x 60 = c 
 
Cmin – najniższa oferowana cena 
C - cena badanej oferty 
c - liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena 
 
(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku 
np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54) 
 
Sposób obliczania ceny, jaki Wykonawcy powinni przyjąć w ofertach: 



cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto. 
 
2) Termin dostawy 
 
Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium termin dostawy – 5 
punktów. 
Zamawiający określa maksymalny termin dostawy na 8 tygodni od podpisania umowy.  

a) W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje 8-tygodniowy termin dostawy otrzyma 0 pkt. 
w kryterium termin dostawy. 

b) W przypadku gdy wykonawca zaoferuje 6-tygodniowy termin dostawy otrzyma 2 pkt w 
kryterium termin dostawy 

c) W przypadku gdy wykonawca zaoferuje 5-tygodniowy lub krótszy termin dostawy 
otrzyma 5 pkt w kryterium termin dostawy 

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin dostawy z dokładnością do tygodni (np. 8 
tygodni, 7 tygodni, itp.). W przypadku zaoferowania terminu określonego w innych 
jednostkach miary czasu zamawiający przyjmie termin dostawy dla tej oferty wynoszący 8 
tygodni. 
W przypadku, gdy wykonawca nie określi w ofercie terminu dostawy, zamawiający przyjmie 
termin dostawy dla tej oferty wynoszący 8 tygodni. 
W przypadku gdy wykonawca określi w ofercie termin dostawy krótszy niż 5 tygodni 
zamawiający przyjmie go jako dopuszczalny i oferta w tym kryterium otrzyma 5 pkt. 
 
3) Jakość 
 
Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium jakość – 35 punktów. 
Oceny jakości dokona pięcioosobowy zespół specjalistów powołany obok komisji przetargowej 
– powołany spośród pracowników Oddziału Pomocy Doraźnej, inspektora BHP, Naczelnej 
Pielęgniarki, Działu Kadr i Pralni. Szczegółowy tryb pracy zespołu oraz zasady dokonywania 
ocen określają poniższe zapisy. 
Jakość odzieży rozumiana jest jako zespół cech obejmujących „podkryteria”: 
a) jakość wykonania i użytych materiałów 
b) estetyka 
c) funkcjonalność 
Które można wyodrębnić i ocenić przy pomocy zmysłów człowieka na podstawie posiadanego 
doświadczenia i wiedzy teoretycznej. 
 
Ocena podkryteriów jakości dokonana zostanie w skali od 0 do 40 punktów, przy czym 
wartość punktowa podkryteriów może wynosić: 

a) Jakość wykonania i użytych materiałów – od 0-15 punktów 
b) Estetyka – od 0 do 15 punktów 
c) Funkcjonalność – od 0 do 5 punktów 

 
UWAGA!!! W ramach kryterium jakość zostanie oceniona jakość wszystkich pozycji 
przedmiotu zamówienia. 
 
Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie 
z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 



Zamawiający, wezwie wykonawców którzy złożyli oferty do dostarczenia w wyznaczonym 
terminie, do siedziby zamawiającego, próbek produktów będących przedmiotem zamówienia 
w ilości 1 sztuki (w części 1 po jednej sztuce pozycja 1-6 przedmiotu zamówienia, w części 2 po 
1 sztuce pozycja 1-6 przedmiotu zamówienia). 
Do oceny należy przedłożyć próbkę w postaci jednego egzemplarza produktów wymienionych 
jak powyżej w rozmiarze M, nowego, nieużywanego, tożsamego z produktem zaoferowanym. 
Próbki zostaną: 

• Zatrzymane przez zamawiającego w przypadku gdy oferta wykonawcy zostanie 
wybrana jako najkorzystniejsza 

• Zwrócone w przypadku pozostałych ofert. 
Do każdego produktu powinna być dołączona metryczka z danymi produktu. 
Niedostarczenie próbek będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty. 
Zgodnie z zasadami oceny próbek przewidzianymi dla zespołu specjalistów w SIWZ: 

a) Jeżeli w określonym kryterium – parametrze wszystkie przedstawione do oceny 
produkty są jednakowe i nie można wskazać produktów lepszych i gorszych, to 
wszystkim wykonawcom przyznawana jest maksymalna liczba punktów. 

b) Jeżeli możliwe jest zróżnicowanie przedstawionych do oceny produktów w zakresie 
określonego kryterium – parametru, wskazuje się produkt najlepszy, któremu 
przyznaje się maksymalną liczbę punktów, zaś produktom ocenianym jako gorsze od 
najlepszego i lepsze od najgorszego, przyznaje się liczbę punktów pośrednią pomiędzy 
„0” a liczbą maksymalną. 

c) Zespół specjalistów wykonuje wspólną ocenę dla poszczególnych produktów danego 
wykonawcy w każdym z podkryteriów. 

d) Zespół specjalistów powinien dążyć do wypracowania zgodnego wspólnego stanowiska 
w prowadzonej ocenie jakości produktów. 

e) Jeżeli uzgodnienie stanowiska nie jest możliwe, przewodniczący komisji przetargowej 
zarządza jawne głosowanie, w którym każda z osób zespołu ma jeden głos a fakt 
przeprowadzenia głosowania i jego wynik powinien być odnotowany w dokumentacji z 
przeprowadzonych czynności. 

f) W przypadku, gdy członek zespołu specjalistów nie zgadza się z rozstrzygnięciem jakie 
zapadło w formie głosowania, zobowiązany jest przedstawić swoje stanowisko w 
formie pisemnej przewodniczącemu komisji przetargowej, które załącza się do 
dokumentacji prac zespołu. 

g) Zespół specjalistów sumuje liczbę punktów przyznaną poszczególnym produktom 
danego wykonawcy w ramach każdego podkryterium oceny a następnie wylicza 
średnią liczbę punktów danego podkryterium dla wszystkich produktów danego 
wykonawcy. 

h) Suma średnich poszczególnych podkryteriów stanowi liczbę punktów przyznaną 
danemu wykonawcy za kryterium jakość. 

i) Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
j) Z przeprowadzonej oceny jakości zespół specjalistów sporządza protokoły w ilości 

odpowiadającej liczbie wykonawców, a każdy z protokołów zawiera zestawienie 
wszystkich produktów przedstawionych do oceny z podaniem nazwy handlowej oraz 
nazwy producenta. 

k) Punktacja przyznana przez zespół specjalistów stanowi dla komisji przetargowej 
podstawę do dokonania oceny ofert, a w przypadku braku zastrzeżeń komisji co do 
wyniku prac zespołu wyniki oceny jakości sporządzone przez zespół wpisywane są 
przez komisję do arkusza oceny ofert. 



W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą sumę punktów 
uzyskaną we wszystkich kryteriach i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo 
zamówień   publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Oferty zostaną ocenione przez pracowników zamawiającego. 
 
11. Tryb udzielania wyjaśnień. 
Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest: 
mgr Sławomir Szałajko, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji, pokój nr 14, 
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430 

 

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem że 
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyną do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 
 
Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom którym 
doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 
Sposób kontaktu zgodnie z punktem 9 SIWZ. 
 
12.Termin związania ofertą. 
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
13. Miejsce i termin składania ofert. 
Termin składania ofert: 16.10.2018r. godz. 12.15. 
 
Oferty należy składać na adres zamawiającego: 
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. 
Markiewicza, ul. ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek „G” administracja. 
 
14. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 16.10.2018r. 
o godz. 13.00, w siedzibie zamawiającego, budynek „G” administracja, świetlica. 
Otwarcie ofert jest jawne. 
 
15. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy. 
Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych PLN. 
O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o 
udzielenie zamówienia. 
 
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie 
powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy. 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 6  do niniejszej specyfikacji. 
 
16. Środki ochrony prawnej. 
Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie z 
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  



(Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 
17. Informacje dodatkowe. 
1. Zamawiający wymaga aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych 
formularzy przekazanych wykonawcom jako załączniki do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę w postępowaniu nie korzysta z 
formularzy dołączonych do SIWZ zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się 
we wzorach formularzy wykonawca zamieścił w swojej ofercie. 
2. Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić z jego strony 
opóźnienia płatności do 90 dni po terminie wymagalności faktury.    
   
 
 
 
 

  ...............................................  
              (podpis kierownika jednostki) 
 
 
 



Załącznik nr 1 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
SZPiGM 3810/47/2018 

 
Część 1 
Nazwa: Odzież ochronna i robocza – umundurowanie pracowników systemu ratownictwa medycznego. 
 

L.p. Opis przedmiotu zamówienia j.m. Ilość Cena 
jednostkowa 

netto PLN 

Wartość 
netto PLN 

VAT 
% 

Wartość 
brutto 

Typ (nazwa, numer 
katalogowy lub tym 

podobne)/producent/wielkość 
opakowania 

(uwaga jeśli zestaw składa się 
z kilku elementów oddzielnie 

katalogowanych należy podać 
wszystkie numery 

katalogowe) podać wszystkie 
produkty mieszczące się w 

ofercie 

1 Koszulka z krótkim rękawem 
Materiał o oporze pary wodnej nie 
większym niż 5 m2 x Pa/W. 
Barwa fluorescencyjna czerwona 
(dopuszcza się wstawki czarne lub 
granatowe) zgodnie z PN-EN ISO 
20471:2013-07 lub normą ją zastępującą. 
Oznakowanie co najmniej: 

• Z przodu po lewej stronie w górnej 
części wzór graficzny systemu 
tkany lub haftowany. 

Podkrój szyi wykończony ściągaczem. 

Szt. 98      



Materiał: bawełna łączona z poliestrem 
lub poliester (nie „PIQUE”), gramatura 
min. 120 g/m2. 

2 Kurtka całosezonowa z podpinką. 
Barwa fluorescencyjna czerwona 
(dopuszcza się wstawki czarne lub 
granatowe) zgodnie z zgodnie z PN-EN 
ISO 20471:2013-07 lub normą ją 
zastępującą, klasa druga w zakresie 
minimalnej powierzchni materiałów 
zapewniających widzialność członków 
zespołu ratownictwa medycznego. 
Zgodna z PN-EN 343+A1:2008 lub normą 
ja zastępującą co najmniej 2 klasa w 
zakresie wodoszczelności i w zakresie 
oporu pary wodnej. 
Pasy z materiału odblaskowego zgodne z 
PN-EN ISO 20471:2013-07 lub normą ją 
zastępującą rozmieszczone minimum: 

• Na dole (nie mniej niż 5 cm od 
dolnej krawędzi) wokół całego 
obwodu kurtki pas odblaskowy 
umieszczony poziomo o szerokości 
nie mniej niż 5 cm, 

• Nad ściągaczem w pasie (nie mniej 
niż 5 cm od dolnego pasa 
odblaskowego) wokół całego 
obwodu kurtki pas odblaskowy 
umieszczony poziomo o szerokości 
5 cm, 

• Na rękawach na wysokości ramion 

Szt. 37      



(poniżej naszywki z wzorem 
graficznym systemu) pas 
odblaskowy umieszczony poziomo 
o szerokości 5 cm, 

• Na rękawach na wysokości poniżej 
łokcia (nie mniej niż 5 cm od 
dolnej krawędzi rękawów) pas 
odblaskowy umieszczony poziomo 
o szerokość 5 cm, 

• Minimalna powierzchnia materiału 
odblaskowego 0,13 m2. 

Kaptur odpinany lub doszyty na stałe i 
chowany w stójce. 
Na obwodzie części twarzowej kaptura, 
wokół pasa i dowolnej krawędzi kurtki 
obszyty tunel ze sznurkiem ściągającym. 
Z przodu co najmniej dwie kieszenie 
dolne umieszczone symetrycznie ze 
skośnymi otworami zamykane na zamek 
błyskawiczny. 
Z przodu co najmniej dwie kieszenie na 
wysokości klatki piersiowej umieszczone 
symetrycznie po obu stronach, z 
zapięciem przykrytym klapą w tym jedna 
kieszeń o wymiarach umożliwiających 
zmieszczenie przenośnego radiotelefonu. 
Rękawy odpinane, łączone rozłącznie na 
zamki błyskawiczne przykryte plisami lub 
listwami, z regulacją obwodu mankietów, 
na łokciach wzmocnienia. 
Zamek błyskawiczny głównego zapięcia 



dwustronnie rozdzielczy. 
Plisa/listwa przykrywająca zapięcie 
główne zapinana na taśmę samosczepną. 
Co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna. 
Od wewnątrz wykończona podszewką 
siatkową lub materiałem 
paroprzepuszczalnym. 
Długość co najmniej do wysokości bioder. 
Oznakowanie przodu minimum: 

• Na lewej górnej kieszeni naszywka, 
taśma samosczepna lub 
identyfikator z nazwą funkcji, 

• Na lewym rękawie wzór graficzny 
systemu w postaci nadruku na 
materiale odblaskowym. 

Oznakowanie tyłu minimum: 

• Na wysokości klatki piersiowej 
naszywka na materiale 
odblaskowym ze wzorem 
graficznym systemu, 

• Na plecach na materiale 
odblaskowym nazwa funkcji. 

Bluza podpinka do kurtki. 
Zgodna z PN-EN 14058:2007 lub normą ją 
zastępującą co najmniej 2 klasa w 
zakresie oporu cieplnego. 
Barwa fluorescencyjna czerwona 
(dopuszcza się wstawki granatowe lub 
czarne) PN-EN ISO 20471:2013-07 lub 
normą ją zastępującą. 
Z przodu na dole co najmniej dwie 



kieszenie ze skośnymi otworami zapinane 
na zamek błyskawiczny. 
Co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna z 
zapięciem otworu. 
Oznakowanie co najmniej: 

• Naszywka ze wzorem graficznym 
systemu po lewej stronie na 
wysokości klatki piersiowej, 
wykonana na materiale 
odblaskowym. 

Gramatura co najmniej 280 g/m2. 

3 Spodnie zimowe 
Barwa fluorescencyjna czerwona 
(dopuszcza się wstawki czarne lub 
granatowe) zgodne z PN-EN ISO 
20471:2013-07 lub normą ją zastępującą, 
klasa druga w zakresie minimalnej 
powierzchni materiałów zapewniających 
widzialność członków zespołu 
ratownictwa medycznego. 
Zgodna z PN-EN 343+A1:2008 lub normą 
ja zastępującą co najmniej 2 klasa w 
zakresie wodoszczelności i w zakresie 
oporu pary wodnej. 
Do pasa lub z bawatem przednim i 
tylnym. 
Minimum dwa równoległe pasy z 
materiału odblaskowego o szerokości 5 
cm, zgodne z PN-EN ISO 20471:2013-07 
lub normą ją zastępującą, rozmieszczone 
poniżej uda wokół całego obwodu 

Szt. 37      



nogawek. 
Kieszenie minimum: 

• Dwie poniżej pasa z przodu, z tyłu 
co najmniej jedna kieszeń, 

• Na nogawkach po zewnętrznych 
stronach na wysokości ½ uda 
kieszenie zewnętrzne przykryte 
klapkami. 

Na wysokości kolan wzmocnienia. 
U góry podtrzymywacze paska. 
Wzdłuż nogawek po zewnętrznej stronie 
wszyte zamki błyskawiczne. 
Dół nogawek zakończony w sposób 
umożliwiający łatwą regulację wysokości. 
Elementy spodni narażone na 
zabrudzenia w trakcie użytkowania 
wstawki granatowe lub 
czarne(obowiązkowo kolana i góra-tył). 

4 Bluza letnia. 
Barwa fluorescencyjna czerwona 
(dopuszcza się wstawki czarne lub 
granatowe) zgodnie z PN-EN ISO 
20471:2013-07 lub normą ją zastępującą. 
Materiał o oporze pary wodnej nie 
większym niż 5 m2 x Pa/W. 
Długi rękaw, regulacja dołu rękawa. 
Z przodu co najmniej jedna kieszeń na 
wysokości klatki piersiowej i dwie na 
wysokości bioder. 
Pod pachami wywietrzniki. 
Kołnierz z usztywnieniem lub stójka. 

Szt. 94      



Oznakowanie co najmniej: 

• Naszywka na lewym rękawie, na 
wysokości ramienia z wzorem 
graficznym systemu ratownictwa 
medycznego, 

• Naszywka albo taśma samoczepna 
z przodu odzieży po lewej stronie z 
nazwą funkcji, 

• Nadruk na plecach z nazwa funkcji. 

5 Spodnie letnie. 
Barwa fluorescencyjna czerwona 
(dopuszcza się wstawki czarne lub 
granatowe) zgodnie z PN-EN ISO 
20471:2013-07 lub normą ją zastępującą, 
klasa druga w zakresie minimalnej 
powierzchni materiałów zapewniających 
widzialność członków zespołów 
ratownictwa medycznego. 
Dwa równoległe pasy z materiału 
odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodne 
z PN-EN ISO 20471:2013-07 lub normą ją 
zastępującą, rozmieszczone poniżej uda 
wokół całego obwodu nogawek. 
Kieszenie minimum: 

• Dwie poniżej pasa z przodu, co 
najmniej jedna z tyłu. 

• Na nogawkach po zewnętrznych 
stronach na wysokości ½ uda 
kieszenie zewnętrzne przykryte 
klapkami. 

Wzmocnienia na wysokości kolan. 

Szt. 93      



U góry podtrzymywacze paska. 
Przystosowane do regulacji długości. 

6 Buty całosezonowe. 
Wzór: typ trzewiki, wzmocniony nosek, 
budowa cholewki odpowiednia dla 
obuwia całosezonowego ponad kostkę, 
podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna. 
Barwa czarna lub ciemnobrązowa. 
Materiał: skóra lub skóra i tkaniny, 
impregnowane wodoodpornie. 

Szt. 47      

7 Razem  x  x 

 
Termin dostawy …… tygodni 
 
netto .................................... PLN 
słownie ............................................................................................................................... 
brutto .................................... PLN 
słownie ............................................................................................................................... 
 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych 
ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy. 
 
 
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu: 
…………………………………… 
Nr tel. ……………………………. 
Nr fax……………………………. 
mail …………………………….. 
 
Wykonawca: 



…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 
 

............................................................................ 
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Część 2 
Nazwa: Odzież ochronna i robocza. 
 

L.p. Opis przedmiotu zamówienia j.m. Ilość Cena 
jednostkowa 
netto PLN 

Wartość 
netto PLN 

VAT 
% 

Wartość 
brutto 

Typ (nazwa, numer 
katalogowy lub tym 
podobne)/producent/wielkość 
opakowania 
(uwaga jeśli zestaw składa się 
z kilku elementów oddzielnie 
katalogowanych należy podać 
wszystkie numery 
katalogowe) podać wszystkie 
produkty mieszczące się w 
ofercie 

1 Fartuch damski z krótkim rękawem. 
Barwa biała. Posiada kolorystyczne 
wstawki na zasadzie lamówki w kolorach 
czerwonym, niebieskim lub błękitnym. 
Fason klasyczny prosty. Lekko taliowany. 
Krótki rękaw. 
Z przodu co najmniej jedna kieszeń na 
wysokości klatki piersiowej i dwie na 
wysokości bioder. 
Bez kołnierza. 
Długość fartucha w kolano. 
Materiał 67 % elana 33 % bawełna ± 3 % 
(gramatura minimum 200 g/m2). 
Zapinany na napy. 

Szt. 460      

2 Fartuch damski z krótkim rękawem. 
Barwa beżowa. Posiada kolorystyczne 
wstawki na zasadzie lamówki w kolorze 

Szt. 150      



brązowym. 
Fason klasyczny prosty. Lekko taliowany. 
Krótki rękaw. 
Z przodu co najmniej jedna kieszeń na 
wysokości klatki piersiowej i dwie na 
wysokości bioder. 
Bez kołnierza. 
Długość fartucha w kolano. 
Materiał 67 % elana 33 % bawełna ± 3 % 
(gramatura minimum 200 g/m2). 
Zapinany na napy. 

3 Fartuch damski z krótkim rękawem. 
Barwa niebieska lub błękitna. Posiada 
kolorystyczne wstawki na zasadzie 
lamówki w kolorze ciemnoniebieskim lub 
granatowym. 
Fason klasyczny prosty. Lekko taliowany. 
Krótki rękaw. 
Z przodu co najmniej jedna kieszeń na 
wysokości klatki piersiowej i dwie na 
wysokości bioder. 
Bez kołnierza. 
Długość fartucha w kolano. 
Materiał 67 % elana 33 % bawełna ± 3 % 
(gramatura minimum 200 g/m2). 
Zapinany na napy. 

Szt. 70      

4 Ubranie męskie komplet. 
Komplet bluza + spodnie. 
Bluza barwa biała. Nie dopuszcza się 
kolorystycznych wstawek. 
Fason klasyczny, prosty. 

Szt. 50      



Rękaw krótki. 
Z przodu co najmniej jedna kieszeń na 
wysokości klatki piersiowej i dwie u dołu 
bluzy. 
Kołnierz wykładany. 
Zapinana na napy. 
Spodnie barwa biała. Nie dopuszcza się 
kolorystycznych wstawek. Fason 
klasyczny, prosty. Obszycia na 
zakończeniu nogawek. Co najmniej dwie 
kieszenie z boku. 
Na pasek, zapięcie guzik oraz zamek. 
Materiał bluza i spodnie 67 % elana 33 % 
bawełna ± 3 % (gramatura minimum 200 
g/m2). 

5 Ubranie damskie komplet. 
Komplet bluza + spodnie. 
Bluza barwa biała. Dopuszcza się 
kolorystyczne wstawki. 
Fason klasyczny, prosty, dopuszcza się 
lekko taliowany. 
Rękaw krótki. 
Z przodu co najmniej jedna kieszeń na 
wysokości klatki piersiowej i dwie u dołu 
bluzy. 
Kołnierz wykładany. 
Zapinana na napy. 
Spodnie barwa biała. Nie dopuszcza się 
kolorystycznych wstawek. Fason 
klasyczny, prosty. Obszycia na 
zakończeniu nogawek. Co najmniej dwie 

Szt. 50      



kieszenie z boku. 
Na pasek, zapięcie guzik oraz zamek. 
Materiał bluza i spodnie 67 % elana 33 % 
bawełna ± 3 % (gramatura minimum 200 
g/m2). 

6 Bluza męska. 
Bluza barwa jasnobeżowa. Nie dopuszcza 
się kolorystycznych wstawek. 
Fason klasyczny, prosty. 
Rękaw długi. 
Z przodu co najmniej jedna kieszeń na 
wysokości klatki piersiowej i dwie u dołu 
bluzy. 
Kołnierz wykładany. 
Zapinana na napy. 
Materiał bluza 67 % elana 33 % bawełna ± 
3 % (gramatura minimum 200 g/m2). 

Szt. 25      

7 Razem  x  x 

 
Termin dostawy …… tygodni 
 
netto .................................... PLN 
słownie ............................................................................................................................... 
brutto .................................... PLN 
słownie ............................................................................................................................... 
 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za 
związanych ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy. 
 
 



Osoba/y upoważniona/e do kontaktu: 
…………………………………… 
Nr tel. ……………………………. 
Nr fax……………………………. 
mail …………………………….. 
 
Wykonawca: 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 
 

............................................................................ 
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 

 
 
 
                                                                
 



Załącznik nr 2 
Wykonawca: 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 
 
 

Oświadczenie wykonawcy 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych, 
 
               DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
SZPiGM 3810/47/2018, oświadczam, że: 
 
                               

1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania. *  
 
2. Podlegam wykluczeniu z postepowania. * 

 
 
* niepotrzebne skreślić. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
       ………………………………………… 
                                                                                                                 (podpis) 
 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. …………. ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
 
 
 
       ………………………………………… 
                                                                                                     (podpis 
                                                                           



                                                                                                           
 
 

     Załącznik nr 3 
                                   
Wykonawca: 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 
 

 
Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 24 ust. 11  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych  

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ  
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, SZPiGM 3810/47/2018, 
oświadczamy, że 

• nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
Prawo zamówień publicznych *, 

• należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 
zamówień publicznych*. 
 

 W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz 
z oświadczeniem listę podmiotów należących do grupy kapitałowej. 

* niepotrzebne skreślić. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
 
 
 
       ………………………………………… 
                                                                                                     (podpis) 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  Załącznik nr 4 
Wykonawca: 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres)                           

 
Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 36b ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych,  

DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, SZPiGM 3810/47/2018, 
oświadczamy, że: 

• nie zamierzamy  zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo*, 

• zamierzamy  zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo*, 
W przypadku zlecenia podmiotom trzecim podwykonawstwo należy wraz z oświadczeniem 
wskazać  części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza  powierzyć 
podwykonawcom wraz z podaniem  firm podwykonawców oraz wartość lub procentową część 
zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcom. 
 
* niepotrzebne skreślić. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
 
 
 
       ………………………………………… 
                                                                                                     (podpis) 
                                                                                                   
 
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 5 
                                   
Wykonawca: 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

 
Oświadczenie wykonawcy 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, SZPiGM  
3810/47/2018, oświadczamy, że: 
 

• jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,* 

• nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*  
 
* niepotrzebne skreślić. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
 
 
 
       ………………………………………… 
                                                                                                     (podpis) 
 
                                                                                             
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 6 
 

- W Z Ó R - 
UMOWA DOSTAWY 

NR SZPiGM 3810/47/2018 
             
 
zawarta w Brzozowie, w dniu ……………..r. pomiędzy: 
Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. B. 
Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Sądzie 
Rejonowym w Rzeszowie w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez: 
lek. Tomasza Kondraciuka, MBA – Dyrektor 
zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”, 
a 
…………………………………………………………………………………………., reprezentowaną przez: 
zwaną w dalszej części umowy „Sprzedającym”. 
 

§ 1 
1. Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje odzież ochronną i roboczą, fabrycznie 

nową, nie używaną, rok produkcji 2018, zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego a stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy, zwany w dalszej części umowy przedmiotem sprzedaży. 

2. Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży spełnia wszelkie wymagania norm 
i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu. 

 
§ 2 

1. Strony ustalają łączną wartość przedmiotu sprzedaży, określonego w § 1, na kwotę 
… PLN brutto (słownie: … / 100). 

2. Kwota wymieniona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty 
związane z zakupem przedmiotu objętego umową, wymienionego w § 1 ust. 1, 
w szczególności: 
a) Koszt dostarczenia przez Sprzedającego przedmiotu sprzedaży na teren Szpitala 

Specjalistycznego w Brzozowie, do pomieszczeń wskazanych przez Kupującego, 
 

§ 3 
1. Wymieniony w § 1 przedmiot sprzedaży, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć 

Kupującemu transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko, 
w terminie do … tygodni od daty podpisania umowy. 

2. Kupujący dopuszcza realizację zamówienia w częściach. 
3. Kupujący, niezwłocznie po zawarciu umowy nie później niż 1 tydzień od zawarcia 

umowy, przekaże Sprzedającemu kompletne dane o rozmiarach wymaganych 
produktów. W przypadku gdy przekazanie tych danych przedłuży się ponad 1 
tydzień termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o czas przedłużenia powyżej 
jednego tygodnia. 

4. Poprzez dostawę strony umowy rozumieją dostarczenie i pozostawienie 
w dyspozycji zamawiającego wszystkich elementów przedmiotu zamówienia 
w postaci fizycznej a w przypadku wartości niematerialnych i prawnych (np. 



licencji) co najmniej przekazanie dokumentów potwierdzających prawo do 
posiadania i korzystania z prawa (np. umowa licencyjna). 

5. Do kontaktów ze Sprzedającym w zakresie realizacji umowy Kupujący wyznacza: 
Panią Martę Lasek – tel. …, ...@szpital-brzozow.pl. 

 
§ 4 

1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę 
ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do 60 dni od 
daty dostarczenia faktury. W przypadku realizacji zamówienia w częściach strony 
dopuszczają fakturowanie częściowe. 

2. Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot 
sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Sprzedającego. 

3. Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie 
mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności. 

 
§ 5 

1. Kupujący może odstąpić od umowy, jeżeli przy dokonywaniu odbioru przedmiotu 
sprzedaży okaże się, że przedmiot sprzedaży dostarczony przez Sprzedającego, jest 
niezgodny z przedmiotem umowy. 

2. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku: 

• opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy wynikających z niniejszej 
umowy – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 
umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

• niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań 
umownych określonych w § 5 niniejszej umowy – w wysokości 0,1 % wartości 
przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, 

• odstąpienia od umowy przez Kupującego, w szczególności z przyczyn 
określonych w § 6 ust. 1 umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu 
kare umowną w wysokości 20 % łącznej wartości przedmiotu sprzedaży, określonej 
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w przypadku: 

• opóźnienia w odbiorze przedmiotu sprzedaży – w wysokości 0,1 % wartości 
przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku 
dostarczenia w pełni kompletnego przedmiotu sprzedaży, 

• odstąpienia przez Sprzedającego od umowy z przyczyn obciążających 
Kupującego – w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy. 

4. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, strony mogą być 
zobowiązane do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na 
zasadach ogólnych. 

 
§ 6 

1. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany umowy wyłącznie 
w przypadku: 

a) obniżenia cen przedmiotu umowy (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu 
do umowy), 



b) zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym zmianie ulega wyłącznie 
cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian (zmiana następuje z chwilą wejścia w 
życie odpowiednich przepisów i nie wymaga formy aneksu), 

c) zmiany danych podmiotu zawierającego umowę (np. w  wyniku przekształceń, 
przejęć, itp.). 

 
§ 7 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy 
i formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy 
bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego 
nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych. 

3.  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej 
części umowy. 

4. W przypadku jakiejkolwiek formy przekształcenia Kupującego wszystkie prawa 
i obowiązki Kupującego wynikające z niniejszej umowy przechodzą na podmiot 
będący aktualnym właścicielem przedmiotu umowy. 

5. W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

6. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez 
Sąd właściwy dla siedziby Kupującego. 

7. Umowa została spisana w trzech egzemplarzach, dwóch dla Kupującego i jednym 
dla Sprzedającego. 

 
    Sprzedający                                                                                                              Kupujący 
 


