
   

 

 

Załącznik nr 2 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie dostawy 

obłożeń jednorazowego użytku (DZP.2344.52.2022), informujemy: 

1. Dane dotyczące Wykonawcy: 
Paul Hartmann Polska Sp. z o. o. 

ul. Stefana Żeromskiego 17 

95-200 Pabianice 

NIP 731-000-49-93 

Tel. 42/225-27-44 

agnieszka.idasiak@hartmann.info 

Pełna nazwa Wykonawcy, adres siedziby, NIP, telefon, adres e-mail  

 

2. Oferujemy realizację dostawy obłożeń jednorazowego użytku - zgodnie z formularzem 

cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty. 
 

3.Akceptujemy termin płatności 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury na 

następujący numer rachunku bankowego:  
09 1600 1143 1838 8732 8000 0001 

 

4. Oferowany przez nas czas dostawy wynosi (wymagany do 5 dni roboczych) 

4 

dni robocze. 

 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie  
wnosimy do niej zastrzeżeń.  
 

6. Oświadczamy, że zaoferowane wyroby medyczne, są dopuszczone do obrotu i używania na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 

kwietnia 2022r. oraz że kopie tych dokumentów zostaną dostarczone  w terminie 5 dni od 

otrzymania pisemnego żądania Zamawiającego, dotyczącego dostarczenia  ww. dokumentów.  

 

7. Oświadczamy iż, jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem/małym przedsiębiorstwem/średnim  
przedsiębiorstwem zgodnie  z Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
1) 

 

8. Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na stałość cen na oferowany asortyment przez okres trwania 
umowy z zastrzeżeniem § 2 projektu umowy. 
 

9. Oświadczamy, że niżej wymienione prace zamierzamy powierzyć podwykonawcom:  
Nie dotyczy 

 

10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ. 
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11. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy                      
(wg załączonego do SWZ wzoru umowy) zgodnie z warunkami zamieszczonymi w ofercie                          

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

 

12. Wszystkie wymagane w niniejszego postępowaniu przetargowym oświadczenia oraz 
dokumenty złożyliśmy ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych. 
 

13. Oświadczamy, iż wybór naszej oferty nie będzie/będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
odniesieniu do  

 

 (należy wskazać nazwę/rodzaj towaru), których wartość bez kwoty podatku wynosi  

 

 

14. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 3) 

 

15. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
1/  

Wszystkie wymagane postanowieniami SWZ dokumenty oraz oświadczenia 

 
 

1) niepotrzebne skreślić 

2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 
3) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 
oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik nr 4  
Wykonawca: 

Paul Hartmann Polska Sp. z o. o. 

ul. Stefana Żeromskiego 17 

95-200 Pabianice 

NIP 731-000-49-93 

KRS 0000151009 

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

 

 

Oświadczenie wykonawcy  
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp.),  
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa obłożeń 

jednorazowego użytku”,  oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 109 ust. 1 pkt  4, 5 , 7 ustawy Pzp. 

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 1 pkt 23 rozporządzenia 
2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukra-
inie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) zw. z art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art.  

Nie dotyczy 

ustawy Pzp. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych                           
w ustawie Pzp.). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 
110 ust. 2 ustawy Pzp. podjąłem następujące środki naprawcze:  
Nie dotyczy 

 

Pabianice, 27.09.2022 

(miejscowość), dnia        
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW( WYPEŁNIĆ JEŚLI 
DOTYCZY) 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
przez zamawiającego w rozdziale VIII ust. 2 lit d) Specyfikacji Warunków Zamówienia, polegam na 

zdolnościach następującego/ych podmiotu/ów udostępniającego/ych:  
 

 (wskazać podmiot)    
w następującym zakresie:      
 

 

 (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

W związku z poleganiem na ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW załączam wraz z ofertą: 
a. Zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik nr 6 do SWZ lub inny podmio-

towy środek dowodowy 

b. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wyklucze-
nia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu  

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 
podwykonawcą/ami:  
 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie 
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

 

 (miejscowość), dnia.  
      

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

Pabianice, 27.09.2022 

 (miejscowość), dnia  
 

 

 



Pakiet 1

L. p. Nazwa asortymentu

Szacunkowa 

wielkość 
zamówienia 

szt.

Cena 

jednostkowa 

netto    

Wartość netto Stawka 

VAT(%) 

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość 
brutto 

Nazwa 

handlowa 
Producent Nr katalogowy

1 Zestaw uniwersalny wykonany  z minimum 2 warstw, posiadający dodatkowe wzmocniona w 
obszarach krytycznych, laminowany na całej  powierzchni.

Wymogi dla serwet operacyjnych - gramatura materiału podstawowego 55-60 g/m2, gramatura w 
obszarach wzmocnionych 85 -115g/m2. 

W skład zestawu wchodzi:
1 serweta na stolik narzędziowy 140 -150 x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-195 
cm)

1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80-90 x 145-155 cm (wzmocnienie 60-70 
x 80-145 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150-160 x 240 -250 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 200-210 x 175-185 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75-85 x 90-100 cm

1 taśma samoprzylepna 8-10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 

Wymagania:                                                                                                                                                     

-Zestaw ma być umieszczony w blistrze oraz dodatkowo wewnątrz musi być zawinięty w papier

krepowy lub serwetę na stół instrumentarialny . Produkt do transportu musi być zapakowany w

sposób bezpieczny - 2 kartony. Na opakowaniu muszą znajdować się samoprzylepne naklejki (metki)

z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy.
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi próbki oferowanego asortymentu , karty

danych technicznych i katalog.

oraz dokument wystawiony przez producenta włókniny potwierdzający, że materiał podstawowy

obłożenia (włóknina)

z którego wykonane sa obłożenia bezwzględnie spełnia wymogi normy EN13795-1,2,3 ( również w

zakresie barierowości produktu tj. przenikania mikroorganizmów w stanie suchym i mokrym oraz

czystości mikrobiologiczneji).

Materiał  z którego są wykonane obłożenia powinien być pelnobarierowy. Zestawy mają być sterylne.

Wzmocnienia spoczywają bezpośrednio na materiale bocznym bez warstwy przedniej folii , 
zwiększając jego chłonność .

Foliodrape 

Protect Zestaw 

uniwersalny IV

Paul 

Hartmann AG
9387068,0% 43,11750 39,92 29 940,00 32 335,20



Pakiet 2

Nazwa asortymentu

Szacunkowa 

wielkość 
zamówienia 

szt.

Cena 

jednostkowa 

netto    

Wartość netto Stawka 

VAT(%) 

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość brutto Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy

Zestaw do artroskopii stawu barkowego wykonany  z minimum 2 warstw, posiadający dodatkowe 
wzmocniona w obszarach krytycznych, laminowany  na całej powierzchni.

Wymogi dla serwet operacyjnych - gramatura materiału podstawowego 55 -60 g/m2, gramatura w 
obszarach wzmocnionych 85-115 g/m2. 

W skład zestawu wchodzi:

1

1 serweta na stolik narzędziowy 140-150x190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-195 
cm)

1 serweta do artroskopii stawu barkowego z workiem do zbiórki płynów 225-235x400-
410 cm i otworem 7-8cm x 9-10cm

1 serweta samoprzylepna 75-85x90-100 cm

1 serweta na stolik Mayo 80-90x145-155 cm (wzmocnienie 60-70x 80-145 cm)

1 osłona na kończynę 25-28x80-90 cm

1 taśma samoprzylepna 8-10x50 cm

4 ręczniki celulozowe 

            1 uchwyt typu Velcro - rzep

* oferujemy zestaw zgodny z odpowiedzią na pytanie nr 60 

Wymagania:                                                                                                                                                                     

-Zestaw ma być umieszczony w blistrze oraz dodatkowo wewnątrz musi być zawinięty w papier

krepowy lub serwetę na stół instrumentarialny . Produkt do transportu musi być zapakowany w sposób
bezpieczny - 2 kartony. Na opakowaniu muszą znajdować się samoprzylepne naklejki (metki) z

informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy.

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi próbki oferowanego asortymentu , karty danych

technicznych i katalog.

oraz dokument wystawiony przez producenta włókniny potwierdzający, że materiał podstawowy

oblozenia(włóknina)
z którego wykonane sa obłożenia bezwzględnie spełnia wymogi normy EN13795-1,2,3 ( również w

zakresie barierowości produktu tj. przenikania mikroorganizmów w stanie suchym i mokrym oraz

czystości mikrobiologiczneji).

Materiał  z którego są wykonane obłożenia powinien być pelnobarierowy. Zestawy mają być sterylne.
Wzmocnienia spoczywają bezpośrednio na materiale bocznym bez warstwy przedniej folii , 
zwiększając jego chłonność .

Paul Hartmann 

AG
9387268% 88,19150 12 249,0081,66 13 228,92

Foliodrape Protect 

Zestaw do 

artroskopii stawu 

barkowego II



Pakiet 3

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia

Szacunkowa 

wielkość 
zamówienia 

szt.

Cena 

jednostkowa 

netto    

Wartość 
netto

Stawka 

VAT(%) 

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość 
brutto 

Nazwa 

handlowa 
Producent Nr katalogowy

 

Zestaw serwet do zabiegów w chirurgii biodra wykonany się z minimum 2 warstw, posiadający 
dodatkowe wzmocniona w obszarach krytycznych, laminowany  na całej powierzchni.

1.
Wymogi dla serwet operacyjnych - gramatura materiału podstawowego 55-60 g/m2, gramatura w 
obszarach wzmocnionych 85-115 g/m2. 

W skład zestawu wchodzi:
1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-195 cm)

1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80-90 x 145-155 cm (wzmocnienie 60-70 x 80-
145 cm)

 1 serweta samoprzylepna 170-180 x 300-310 cm

1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 280-290 x 245-250 cm; wycięcie „U” 6,5-10 x 90-95 
cm (wzmocnienie 160-165 x 150-155 cm)

1 serweta pomocnicza 150-160 x 200-205 cm 

1 serweta operacyjna 75-85x 90-100 cm

1 osłona na kończynę 35-40 x 120-125 cm
2 taśmy samoprzylepne 8-10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe 

* oferujemy zestaw zgodny z odpowiedzią na pytanie nr 61

Wymagania:                                                                                                                                             

-Zestaw ma być umieszczony w blistrze oraz dodatkowo wewnątrz musi być zawinięty w papier 
krepowy lub serwetę na stół instrumentarialny. Produkt do transportu musi być zapakowany w sposób 
bezpieczny-  2 kartony. Na opakowaniu muszą znajdować się samoprzylepne naklejki (metki) z 
informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy.

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi próbki oferowanego asortymentu , karty

danych technicznych i katalog.

oraz dokument wystawiony przez producenta włókniny potwierdzający, że materiał podstawowy

oblozenia(włóknina) z którego wykonane sa obłożenia bezwzględnie spełnia wymogi normy

EN13795-1,2,3 (również w zakresie barierowości produktu tj. przenikania mikroorganizmów w

stanie suchym i mokrym oraz czystości mikrobiologiczneji).

Wzmocnienia spoczywają bezpośrednio na materiale bocznym bez warstwy przedniej folii , 
zwiększając jego chłonność .

Foliodrape 

Protect Plus 

Zestaw HIP 7 

do zabiegów w 
chirurgii biodra 

extra 

wzmocniony

Paul 

Hartmann 

AG

9387728% 93,64150 86,70 13 005,00 14 045,40



Pakiet 4

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia
Szacunkowa 

wielkość 
zamówienia szt.

Cena 

jednostkowa 

netto    

Wartość 
netto

Stawka 

VAT(%) 

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość 
brutto 

Nazwa 

handlowa 
Producent

Nr 

katalogowy

Zestaw do TUR wykonany się z minimum 2 warstw, posiadający dodatkowe wzmocniona w 
obszarach krytycznych, laminowany  na całej powierzchni.

Wymogi dla serwet operacyjnych - gramatura materiału podstawowego 55-60 g/m2, gramatura w 
obszarach wzmocnionych 85-115 g/m2. 

W skład zestawu wchodzi:
1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-195 cm)

1 serweta urologiczna z torbą do zbierania płynów (z sitem) 185-190 x 200-205 cm, okno 
suprapubic  7-9 x 10-12cm i na genitalia o średnicy 7 -9cm

1 taśma samoprzylepna 8-10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe 

Wymagania:                                                                                                                                             

-Zestaw ma być umieszczony w blistrze oraz dodatkowo wewnątrz musi być zawinięty w papier 
krepowy lub serwetę na stół instrumentarialny. Produkt do transportu musi być zapakowany w 
sposób bezpieczny-  2 kartony. Na opakowaniu muszą znajdować się samoprzylepne naklejki 
(metki) z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy.
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi próbki oferowanego asortymentu , karty

danych technicznych i katalog.

oraz dokument wystawiony przez producenta włókniny potwierdzający, że materiał podstawowy

oblozenia(włóknina) z którego wykonane sa obłożenia bezwzględnie spełnia wymogi normy

EN13795-1,2,3 (również w zakresie barierowości produktu tj. przenikania mikroorganizmów w

stanie suchym i mokrym oraz czystości mikrobiologiczneji).

Wzmocnienia spoczywają bezpośrednio na materiale bocznym bez warstwy przedniej folii , 
zwiększając jego chłonność .

Foliodrape Protect 

Zestaw do operacji 

urologicznych II

Paul Hartmann 

AG
9387008% 53,05800 49,12 39 296,00 42 439,68



Pakiet 5

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia
Szacunkowa 

wielkość 
zamówienia szt.

Cena 

jednostkowa 

netto    

Wartość 
netto

Stawka 

VAT(%) 

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość 
brutto 

Nazwa 

handlowa 
Producent

Nr 

katalogowy

1.
Zestaw do operacji dłoni/stopy wykonany się z minimum 2 warstw, posiadający dodatkowe 
wzmocniona w obszarach krytycznych, laminowany  na całej powierzchni.
Wymogi dla serwet operacyjnych - gramatura materiału podstawowego 55-60 g/m2, gramatura w 
obszarach wzmocnionych 85-115 g/m2. 

W skład zestawu wchodzi:
1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-195 cm)
1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80-90 x 145-155 cm (wzmocnienie 60-70 x 80-145 
1 serweta do zabiegów chirurgicznych dłoni/stopy 320-330 x 225-245 cm; Ø 3 -4cm (wzmocnienie 
150-160 x 150-160 cm)

1 serweta nieprzylepna 100-110 x 170-180 cm

2 ręczniki celulozowe 

* oferujemy zestaw zgodny z odpowiedzią na pytanie nr 62

Wymagania:                                                                                                                                             

-Zestaw ma być umieszczony w blistrze oraz dodatkowo wewnątrz musi być zawinięty w papier 
krepowy lub serwetę na stół instrumentarialny. Produkt do transportu musi być zapakowany w sposób 
bezpieczny-  2 kartony. Na opakowaniu muszą znajdować się samoprzylepne naklejki (metki) z 
informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy.
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi próbki oferowanego asortymentu , karty

danych technicznych i katalog.

oraz dokument wystawiony przez producenta włókniny potwierdzający, że materiał podstawowy

oblozenia(włóknina) z którego wykonane sa obłożenia bezwzględnie spełnia wymogi normy EN13795-

1,2,3 (również w zakresie barierowości produktu tj. przenikania mikroorganizmów w stanie suchym i

mokrym oraz czystości mikrobiologiczneji).

Wzmocnienia spoczywają bezpośrednio na materiale bocznym bez warstwy przedniej folii , 
zwiększając jego chłonność .

Foliodrape Protect 

Plus Zestaw do 

chirurgii dłoni/stopy 
III 

Paul Hartmann 

AG
9387168% 54,94350 50,87 17 804,50 19 228,86



Pakiet 7

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia
Szacunkowa 

wielkość 
zamówienia

Cena 

jednostkowa 

netto    

Wartość 
netto

Stawka 

VAT(%) 

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość 
brutto 

Nazwa 

handlowa 
Producent Nr katalogowy

1

Zestaw z serwetą z otworem wykonany się z minimum 2 warstw, posiadający dodatkowe 
wzmocnienia w obszarach krytycznych, laminowany  na całej powierzchni.

Wymogi dla serwet operacyjnych - gramatura materiału podstawowego 55-60 g/m2, 
gramatura w obszarach wzmocnionych 85-115 g/m2. 

W skład zestawu wchodzi:

1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 160 cm-170 (wzmocnienie 75-80 x 160 -165 
cm)

1 serweta z samoprzylepnym otworem (ø10 -12cm) 170-180 x 250-260 cm

1 ręcznik celulozowy 

Wymagania:                                                                                                                              

-Zestaw ma być umieszczony w blistrze oraz dodatkowo wewnątrz musi być zawinięty w 
papier krepowy lub serwetę na stół instrumentarialny. Produkt do transportu musi być 
zapakowany w sposób bezpieczny-  2 kartony. Na opakowaniu muszą znajdować się 
samoprzylepne naklejki (metki) z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, 
identyfikacja wytwórcy.

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi próbki oferowanego asortymentu ,

karty danych technicznych i katalog.

oraz dokument wystawiony przez producenta włókniny potwierdzający, że materiał
podstawowy oblozenia(włóknina) z którego wykonane sa obłożenia bezwzględnie spełnia
wymogi normy EN13795-1,2,3 (również w zakresie barierowości produktu tj. przenikania

mikroorganizmów w stanie suchym i mokrym oraz czystości mikrobiologiczneji).
Wzmocnienia spoczywają bezpośrednio na materiale bocznym bez warstwy przedniej folii , 
zwiększając jego chłonność .

150 4 246,50 4 586,22

Foliodrape 

Protect Zestaw 

ORL II

Paul 

Hartmann AG
9389128% 30,5728,31



Pakiet 9

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Szacunkowa 

wielkość zamówienia

Cena 

jednostkowa 

netto    

Wartość 
netto

Stawka 

VAT(%) 

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość 
brutto 

Nazwa 

handlowa 
Producent

Nr 

katalogowy

Zestaw do artroskopii kolana z workiem jałowy:
- serweta 320-330 x 240-250 z otworem 6-7cm, otworem elastycznym i workiem z kształtką do 
zbierania płynów wykonana z włókniny polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze min. 55-
58g/m²  – 1szt

1. - pokrowiec na nogę pacjenta 75-76 x 37-40 – 1szt
- taśma medyczna 9-10cm x 50-55cm – 2szt
- serweta na stół instrumentalny 190-200 x 150-160 – 1szt
- serweta na stolik Mayo 145-150 x 80-90 – 1szt- składana teleskopowo do środka

- ściereczki do rąk  – 2szt

* oferujemy zestaw zgodny z odpowiedzią na pytanie nr 63 

Zestaw ma być zapakowany w torbę foliowo-papierową oraz dodatkowo wewnątrz musi być 
zawinięty w papier krepowany lub serwetę na stół instrumentarialny . Produkt do transportu musi 
być zapakowany w sposób bezpieczny - karton . Na opakowaniu muszą znajdować się 
samoprzylepne naklejki (metki) z informacjami : indeks wyrobu , LOT , data ważności , 
identyfikacja wytwórcy .

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi próbki oferowanego asortymentu.

Do oferty dołączyć dokument wystawiony przez producenta włókniny potwierdzający , że materiał 
, z którego wykonane są obłożenia spełnia wymogi normy EN13795-1,2,3 ( również w zakresie 
barierowości produktu tj.przenikania mikroorganizmów w stanie suchym i mokrym .

Wykonany zgodnie z Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych.

Materiał z którego są wykonane obłożenia powinien być pełnobarierowy. Zestawy mają być
sterylne.

Wymagane dokumenty:

- Oświadczenie producenta o zgodności z normą EN 13795 1,2,3
- Arkusz danych technicznych materiały podstawowego (włókniny) potwierdzający zgodność z

normą EN 13795 1,2,3

Foliodrape 

Protect 

Zestaw do 

artroskopii IV

Paul 

Hartmann 

AG

9387038% 73,32350 67,89 23 761,50 25 662,42



Pakiet nr 10

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia
Szacunkowa 

wielkość 
zamówienia szt.

Cena 

jednostkowa 

netto    

Wartość 
netto

Stawka 

VAT(%) 

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość 
brutto 

Nazwa 

handlowa 
Producent

Nr 

katalogowy

1

Jałowy zestaw do włucia lędźwiowego :  1 x serweta podfoliowana 70-75 cm x 45-50 cm, 1 x serweta

z włókniny polipropylenowo-pilietylenowej o min gr 56 g/m2
 1x podfoliowana 60-65cm x 50-55 cm z otworem o śred.10-11cm przylepcem  wokół otworu, 
strzykawka 3 ml 1 szt, strzykawka 5 ml 1 szt, igla 1,2x 40 mm 1 szt., igla 0,5x25mm 1 szt.        kompresy 

z włókniny 4 warstwowe 7,5 cm x 7,5 cm 10 sztuk,opatrunek po wkłuciu zabezpieczajacy 5-6 cm x 6-
8m,2 cm 1 szt.

całość zapakowana w  opakowanie typu sztywny blister  opatrzone etykietą z dwoma metkami 
samoprzylepnymi informującymi o kodzie wyrobu, serii, dacie ważności, identyfikacji wytwórcy .

2000 10,33 20 660,00 8% 11,16 22 312,80

MediSet® 
Zestaw do 

nakłucia 
lędźwiowego / 
znieczulenia 

regionalnego

Paul 

Hartmann AG
478903

2

Jałowy zestaw do wkłucia centralnego :  1 serwetw podfoliowana ,70-75x45-50 , 1 serweta z laminatu 

gramatura 45x75cm z otworem o śr. 8-9cm i przylepcem wokół otworu , 10 x tupfer kula, 10 x kompres z 
gazy rozm. 7,5 x 7,5 , imadło metalowe 12-13cm , 1 penseta plastikowa 12-13cm , 1 ostrze , 1 x 
strzykawka 10ml , 1 x strzykawka 20ml , igła 1,2 x 40mm , igła 0,8 x 40mm . całość zapakowana w 
opakowanie sztywny blister, opatrzone etykietą z dwoma metkami samoprzylepnymi , z datą ważności 
,identyfikacja wytwórcy , informacje o kodzie wyrobu .

100 22,68 2 268,00 8% 24,49 2 449,44

MediSet® 
Zestaw do 

dożylnego 
wkłucia 

centralnego

Paul 

Hartmann AG
475642

* oferujemy zestawy zgodne z odpowiedzią na pytanie nr 64 RAZEM 22 928,00 24 762,24

Wymagania:

Na wezwanie Zamawiającego :
- Oświadczenie producenta o zgodności z normą EN 13795 1,2,3
-Potwierdzenie zgodności z wymogami SIWZ poprzez przedstawienie kart danych technicznych oraz

szczegółowych kart katologowych. Zestawy maja być sterylne.
-Przedstawienie próbek oferowanych wyrobów .



Pakiet nr 11

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia
Szacunkowa 

wielkość 
zamówienia

Cena 

jednostkowa 

netto    

Wartość 
netto

Stawka 

VAT(%) 

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość 
brutto 

Nazwa 

handlowa 
Producent

Nr 

katalogowy

1.

Zestaw obłożeń do zabiegów PCNL wykonany z minimum 2 warstw , posiadający dodatkowe 
wzmocnienia w obszarach krytycznych    w składzie: obłożenie PCNL o wymiarach 160- 175 x 300 -
310cm  z otworem przylepnym 15-20 x 15-20cm, zintegrowane ze zbiornikiem na płyny z 
możliwością podłączenia ssaka i sitem filtrującym , 1 taśma samoprzylepna , ochraniacz na 
przewody 12-13x230-250cm , ochraniacz na aparaturę okrągły ø 100-110cm, serweta na stolik 
instrumentariuszki 150-160x200-210cm.

100 80,49 8 049,00 8% 86,93 8 692,92

 Foliodrape 

Combiset / 

CPT Zestaw 

do PCNL_B

Paul 

Hartmann AG
248829

Wymagania:                                                                                                                                               

-Zestaw ma być zapakowany w opakowaniu typu MultiVac (torbę foliowo-papierową wewnątrz być zawinięty
serwetę na stół instrumentarialny). Produkt do transportu musi być zapakowany w sposób
bezpieczny- karton. Na opakowaniu muszą znajdować się samoprzylepne naklejki (metki) z

informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy.
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi próbki oferowanego asortymentu.

Materiał z którego są wykonane obłożenia powinien być pełnobarierowy. Zestawy mają być
sterylne.

Serwety/obłożenia wykonane z chłonnej niepylącej włókniny ze wzmocnieniem z polietylenu o

gramaturze materiału co najmniej 56-60g/m2. Obłożenia i serwety spełniają wymogi Normy EN

13 795-1,2,3 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym, odporność na

penetrację płynów min. 150cm H2O, klej akrylowy, hipoalergiczny, repozycjonowalny

(umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału) 



    

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 
posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.
  

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
 

Stan na dzień 12.09.2022 godz. 10:49:21
Numer KRS: 0000151009 

 
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu

Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
 

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 18.02.2003

Ostatni wpis Numer wpisu 44 Data dokonania wpisu 28.06.2022

Sygnatura akt RDF/395395/22/703

Oznaczenie sądu SYSTEM

Dział 1

Rubryka 1  Dane podmiotu
1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2.Numer REGON/NIP REGON: 471042226, NIP: 7310004993

3.Firma, pod którą spółka działa "PAUL HARTMANN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.Dane o wcześniejszej rejestracji RHB 4188 SĄD REJONOWY DLA ŁODZIŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,  WYDZIAŁ  REJESTROWY

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność
gospodarczą z innymi podmiotami na
podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?



Rubryka 2  Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba kraj POLSKA, woj. ŁÓDZKIE, powiat PABIANICKI, gmina PABIANICE, miejsc. PABIANICE

2.Adres ul.  STEFANA ŻEROMSKIEGO, nr 17, lok. , miejsc. PABIANICE, kod 95200, poczta PABIANICE, kraj
POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej 

4.Adres strony internetowej 

Rubryka 3  Oddziały

Brak wpisów

Rubryka 4  Informacje o umowie
1.Informacja o zawarciu lub zmianach
umowy spółki

1 UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 10 WRZEŚNIA 1992 R.,
NOTARIUSZ GRZEGORZ SZAFRUGA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 1782/92;
 
25 LISTOPADA 2002 R.NOTARIUSZ GRAŻYNA RYMDEJKO, KANCELARIA NOTARIALNA W
ŁODZI, REP. A NR 3953/2002, ZMIANA: § 1; § 3; § 4 UST. 1, UST. 2; § 7; § 8; § 9; § 10; § 12; §
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14; § 15; § 19; § 20; § 21; SKREŚLONO: § 22; § 23; § 24; § 25.

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona spółka NIEOZNACZONY

2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor
Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do
ogłoszeń spółki



3.Wspólnik może mieć: WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste
określonym akcjonariuszom lub tytuły
uczestnictwa w dochodach lub majątku
spółki nie wynikających z akcji?

*****

5.Czy obligatoriusze mają prawo do
udziałów w zysku?

*****

Rubryka 6  Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7  Dane wspólników

1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma PAUL HARTMANN AG

2.Imiona *****

3.Numer PESEL/REGON 

4.Numer KRS 

5.Posiadane przez wspólnika udziały 149.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.999.900,00 ZŁ

6.Czy wspólnik posiada całość udziałów
spółki?

NIE

Rubryka 8  Kapitał spółki
1.Wysokość kapitału zakładowego 15 000 000,00 ZŁ

Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu

Brak wpisów

Rubryka 9  Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 10  Nie dotyczy

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1  Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD
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2.Sposób reprezentacji podmiotu JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, WYMAGANE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu

1 1.Nazwisko / Nazwa lub Firma KOPEĆ 

2.Imiona JOANNA KATARZYNA

3.Numer PESEL/REGON 75071202086

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona 

Rubryka 2  Organ nadzoru

Brak wpisów

Rubryka 3  Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1  Przedmiot działalności
1.Przedmiot przeważającej działalności
przedsiębiorcy

1 46, 90, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

2.Przedmiot pozostałej działalności
przedsiębiorcy

1 21, 20, Z, PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

2 32, 50, Z, PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH,
WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE

3 46, 45, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW

4 46, 46, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH

5 47, 73, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W
WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

6 47, 74, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE,
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

7 47, 75, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

8 85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

9 86, 90, E, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA

Rubryka 2  Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentu Nr kolejny w

polu
Data złożenia Za okres od do

1.Wzmianka o złożeniu
rocznego sprawozdania
finansowego

1 16.12.2002 01.01.2001 R.  31.12.2001 R.

2 21.07.2003 01.01.2002R.  31.12.2002R.

3 23.07.2004 01.01.2003 R.31.12.2003 R.
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4 16.08.2005 01.01.2004R.  31.12.2004R.

5 18.07.2006 01.01.2005 R.31.12.2005 R.

6 03.07.2007 01.01.2006 R.  31.12.2006 R.

7 08.09.2008 01.01.2007 R.  31.12.2007 R.

8 25.08.2009 01.01.2008 R  31.12.2008 R

9 09.07.2010 01.01.2009  31.12.2009

10 01.09.2011 01.01.2010 R.  31.12.2010 R.

11 07.09.2012 01.01.2011 R.  31.12.2011 R.

12 09.09.2013 01.01.2012 R.  31.12.2012 R.

13 07.07.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

14 05.08.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

15 07.07.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

16 22.12.2017 OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

17 14.02.2019 OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

18 27.08.2019 OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

19 03.06.2020 OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

20 09.07.2021 OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

21 13.06.2022 OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

2.Wzmianka o złożeniu opinii
biegłego rewidenta /
sprawozdania z badania
rocznego sprawozdania
finansowego

1 ***** 01.01.2001 R.  31.12.2001 R.

2 ***** 01.01.2002R.  31.12.2002R.

3 ***** 01.01.2003 R.31.12.2003 R.

4 ***** 01.01.2004R.  31.12.2004R.

5 ***** 01.01.2005 R.31.12.2005 R.

6 ***** 01.01.2006 R.  31.12.2006 R.

7 ***** 01.01.2007 R.  31.12.2007 R.

8 ***** 01.01.2008 R  31.12.2008 R

9 ***** 01.01.2009  31.12.2009

10 ***** 01.01.2010 R.  31.12.2010 R.

11 ***** 01.01.2011 R.  31.12.2011 R.

12 ***** 01.01.2012 R.  31.12.2012 R.

13 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

14 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

15 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

16 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

17 ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

18 ***** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

19 ***** OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

20 ***** OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

21 ***** OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

3.Wzmianka o złożeniu uchwały
lub postanowienia o
zatwierdzeniu rocznego
sprawozdania finansowego

1 ***** 01.01.2001 R.  31.12.2001 R.

2 ***** 01.01.2002R.  31.12.2002R.

3 ***** 01.01.2003 R.31.12.2003 R.
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4 ***** 01.01.2004R.  31.12.2004R.

5 ***** 01.01.2005 R.31.12.2005 R.

6 ***** 01.01.2006 R.  31.12.2006 R.

7 ***** 01.01.2007 R.  31.12.2007 R.

8 ***** 01.01.2008 R  31.12.2008 R

9 ***** 01.01.2009  31.12.2009

10 ***** 01.01.2010 R.  31.12.2010 R.

11 ***** 01.01.2011 R.  31.12.2011 R.

12 ***** 01.01.2012 R.  31.12.2012 R.

13 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

14 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

15 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

16 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

17 ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

18 ***** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

19 ***** OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

20 ***** OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

21 ***** OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

4.Wzmianka o złożeniu
sprawozdania z działalności
podmiotu

1 ***** 01.01.2001 R.  31.12.2001 R.

2 ***** 01.01.2002R.  31.12.2002R.

3 ***** 01.01.2003 R.31.12.2003 R.

4 ***** 01.01.2004R.  31.12.2004R.

5 ***** 01.01.2005 R.31.12.2005 R.

6 ***** 01.01.2006 R.  31.12.2006 R.

7 ***** 01.01.2007 R.  31.12.2007 R.

8 ***** 01.01.2008 R  31.12.2008 R

9 ***** 01.01.2009  31.12.2009

10 ***** 01.01.2010 R.  31.12.2010 R.

11 ***** 01.01.2011 R.  31.12.2011 R.

12 ***** 01.01.2012 R.  31.12.2012 R.

13 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

14 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

15 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

16 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

17 ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

18 ***** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

19 ***** OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

20 ***** OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

21 ***** OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

Rubryka 3  Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów
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Rubryka 4  Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5  Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za
który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003

Dział 4

Rubryka 1  Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2  Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3  Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.
Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo

w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4  Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1  Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1  Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2  Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3  Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4  Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów
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Rubryka 5  Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6  Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7  Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej
restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8  Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 12.09.2022

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl
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Pabianice, 27.09.2022 
 

 
Oświadczenie 

w sprawie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa 
 

Działając na podstawie art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 
11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych, w imieniu PAUL HARTMNN Polska Sp. z o.o. oświadczam, iż 
następujące dokumenty zostały objęte przez Spółkę klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa: 

 

Karta Danych Technicznych: Foliodrape Protect obłożenia pojedyncze 
 
 Wskazać należy, iż w/w opinie eksperckie, ekspertyzy, wyniki i sprawozdania z badań dotyczące 
zaoferowanych produktów w postaci kart danych technicznych, które zawarte zostały w zastrzeżonej części oferty, 
spełniają przesłanki warunkujące uznanie, że stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (u.z.n.k.). Zgodnie z tym przepisem aby dana informacja podlegała ochronie 
na podstawie art. 11 u.z.n.k., musi spełniać następujące warunki: poufności, braku ujawnienia i zabezpieczenia 
informacji. Tym samym informację można uznać za chronioną na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji tylko wówczas, jeśli jest ona poufna. Pozostałe przesłanki w postaci braku ujawnienia informacji i 
podjęcia działań zabezpieczających są jedynie konsekwencją przesłanki poufności. W rezultacie, interpretując art. 
11 u.z.n.k., można powiedzieć, że tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi poufna informacja posiadająca wartość 
gospodarczą, a w szczególności informacja techniczna, technologiczna lub organizacyjna. Tajemnicą 
przedsiębiorstwa mogą być informacje o źródłach zaopatrzenia i zbytu (zob. postanowienie Sądu 
Antymonopolowego z dnia 15 maja 1996 r., XVII Amz 1/96, Wokanda 1997, nr 10, s. 55), gdyż wypływają z nich 
podstawowe działania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a w określonych sytuacjach upowszechnienie 
tych danych mogłoby szkodzić interesom przedsiębiorców. Informacje technologiczne dotyczą sposobów (metod) 
wytwarzania wyrobów. Informacja nieujawniona do wiadomości publicznej to taka, która jest jeszcze nieznana 
ogółowi lub osobom, które ze względu na swój zawód byłyby zainteresowane jej posiadaniem. Informacja 
nieujawniona do wiadomości publicznej będzie uznana za tajemnicę, jeżeli przedsiębiorca okaże wyraźną lub 
chociażby dorozumianą wolę, aby informacja taka pozostała tajemnicą dla określonych odbiorców. 

Odnosząc wymienione powyżej przesłanki do informacji zawartych w dokumentach zastrzeżonych przez nas 
do wiadomości Zamawiającego, wskazać po pierwsze należy, że mają one bez wątpienia charakter informacji 
technicznych i technologicznych, odnoszą się bowiem do opisu rodzaju i zakresu badań oraz metodyki badań 
przeprowadzonych dla wyrobów medycznych, w stosunku do których Spółka podjęła działania zmierzające do 
zachowania powyższych informacji w poufności. Dane i informacje zawarte w tych dokumentach mają wartość 
gospodarczą, bowiem ich rozpowszechnienie może zagrażać konkurencyjnej pozycji wykonawcy w segmencie rynku 
tych wyrobów.  

 
Po drugie informacje te stanowią dane poufne, dysponuje nimi Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. jako 

dystrybutor wyrobów, których dotyczą przedmiotowe dokumenty. Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. otrzymał ww. 
dokumenty bezpośrednio od producenta Paul Hartmann AG. Zdaniem Sądu Najwyższego, informacja nieujawniona 
do wiadomości publicznej traci ochronę prawną, gdy każdy przedsiębiorca (konkurent) może się o niej dowiedzieć 
drogą zwykłą i dozwoloną, a więc np. gdy pewna wiadomość jest przedstawiona w pismach fachowych (wyr. SN z 
03.10.2000r.I CKN 304/00, OSNC 2001 nr 4. Str. 1).  Poufny charakter danych zawartych w dokumentach przez nas 
zastrzeżonych, ustałby zatem dopiero wówczas, gdy zostałyby ujawnione w taki sposób, że każdy zainteresowany 
mógłby się z nimi zapoznać bez uzyskania zgody Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., a wiec np. poprzez publikację 



 

 

czy publiczne wykłady. Wykonawca nie podejmował żadnych czynności, których skutkiem byłoby ujawnienie 
informacji zawartych w dokumentach zastrzeżonych co w konsekwencji oznacza, że są one objęte tajemnicą, mają 
charakter poufny. 

 
Po trzecie obowiązkiem przedsiębiorcy jest podjęcie działań zmierzających do określenia granic obowiązku 

zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa. Tym samym przedsiębiorca powinien poinformować swoich pracowników i 
współpracowników jakie informacje należy traktować jako poufne oraz powinien podejmować działania organizacyjne 
i techniczne w celu utrzymania ich w tajemnicy przed nieupoważnionymi osobami. Zgodnie z poglądem Sądu 
Najwyższego, wyrażonym w przywoływanym wyżej wyroku, na przedsiębiorcy spoczywa dodatkowy ciężar podjęcia 
odpowiednich działań organizacyjnych i porządkowych w celu utrzymania danej wiadomości w tajemnicy. Powinien 
on ponadto poinformować pracownika o poufnym charakterze wiedzy, techniki, urządzenia itp. Mając ten obowiązek 
na względzie, dla wykazania, że Wykonawca spełnił trzecią przesłankę uznania informacji za tajemnicę 
przedsiębiorstwa, wskazać należy, iż w Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. obowiązuje zarządzenie w sprawie instrukcji 
dotyczącej zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, które zawiera zakres informacji objętych tajemnicą 
przedsiębiorstwa, reguluje obowiązek pracowników i oraz osób świadczących pracę na podstawie innego stosunku 
prawnego do zachowania w tajemnicy wskazanych instrukcją informacji oraz podejmowania odpowiednich czynności 
w celu ich ochrony, sposób i zakres korzystania przez te osoby z informacji poufnych, a także sposób utrwalania, 
przechowywania i udostępniania tych informacji. Każdy z pracowników i współpracowników Paul Hartmann Polska 
Sp. z o.o. jest obowiązany do zapoznania się z treścią instrukcji i stosowania się do jej postanowień.  Należy także 
dodać, że Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. w celu ochrony informacji poufnych posługuje się zawsze wszelkimi 
adekwatnymi do okoliczności instrumentami ochrony, m.in. wprowadza do umów klauzule poufności czy, jak w 
przedmiotowej sytuacji, zastrzega w ofertach informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa.  

 
 Wobec wskazania jakiego rodzaju informacje zawierają objęte tajemnicą przedsiębiorstwa dokumenty oraz 
fakt podjęcia działań przez Spółkę mających na celu zapewnienie ich poufności tj. ograniczenie podmiotów, które 
mogą się zapoznać z treścią tych informacji, wprowadzenie szczegółowych instrukcji wewnętrznych określających 
zasady postępowania z informacjami objętymi tą klauzulą oznacza, że  Spółka w sposób wystarczający 
uprawdopodobniła, że utajniane dokumenty zawierają informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (zgodnie z definicją z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). 
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