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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we
Włocławku

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Wieniecka 49

Miejscowość:  Włocławek Kod pocztowy:  87-800 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 544129450

Osoba do kontaktów:  Beata Magos- Inspektor ds. zamówień publicznych

E-mail: Faks:  +48 544129432

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.szpital.wloclawek.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
DZP/69/2016 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO DLA POTRZEB
ODDZIAŁÓW I PORADNI WSS

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu jednorazowego i wielorazowego dla potrzeb
oddziałów oraz poradni WSS przez okres 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy w następującym
asortymencie :

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000  
Dodatkowe przedmioty 33140000  
 33141620  
 33162000  
 33171100  
 33141220  
 33141310  
 33141320  
 33141323  
 33141411  
 33141600  
 33141640  
 33141641  
 33141642  
 33198000  
 33910000  
 33141200  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
DZP/69/2016

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_kasiap
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-138521   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 210-382580  z dnia:  29/10/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
27/10/2016  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Zamiast:

1. W niniejszym postępowaniu
wymaga się wniesienia wadium w
następującej wysokości:
Część 1 250,00 PLN Część 34 1
540,00 PLN
Część 2 600,00 PLN Część 35
130,00 PLN
Część 3 80,00 PLN Część 36 80,00
PLN
Część 4 1 540,00 PLN Część 37
50,00 PLN
Część 5 30,00 PLN Część 38 1
840,00 PLN
Część 6 40,00 PLN Część 39 660,00
PLN
Część 7 10 930,00 PLN Część 40 1
730,00 PLN
Część 8 120,00 PLN Część 41
680,00 PLN
Część 9 4 510,00 PLN Część 42 1
210,00 PLN
Część 10 160,00 PLN Część 43 1
820,00 PLN

Powinno być:

1. W niniejszym postępowaniu
wymaga się wniesienia wadium w
następującej wysokości:
Numer Części Wartość wadium
Numer Części Wartość wadium
Część 1 250,00 PLN Część 32 30,00
PLN
Część 2 410,00 PLN Część 33
120,00 PLN
Część 2a 190,00 PLN Część 34 1
540,00 PLN
Część 3 80,00 PLN Część 35 130,00
PLN
Część 4 490,00 PLN Część 36 80,00
PLN
Część 4a 1 050,00 PLN Część 37
50,00 PLN
Część 5 30,00 PLN Część 38 1
840,00 PLN
Część 6 40,00 PLN Część 39 660,00
PLN
Część 7 10 930,00 PLN Część 40 1
730,00 PLN
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Część 11 180,00 PLN Część 44 1
240,00 PLN
Część 12 30,00 PLN Część 45 60,00
PLN
Część 13 400,00 PLN Część 46
200,00 PLN
Część 14 50,00 PLN Część 47 40,00
PLN
Część 15 40,00 PLN Część 48
790,00 PLN
Część 16 1 110,00 PLN Część 49
70,00 PLN
Część 17 150,00 PLN Część 50
10,00 PLN
Część 18 50,00 PLN Część 51
590,00 PLN
Część 19 100,00 PLN Część 52
270,00 PLN
Część 20 340,00 PLN Część 53
200,00 PLN
Część 21 280,00 PLN Część 54
250,00 PLN
Część 22 2,00 PLN Część 55 550,00
PLN
Część 23 10,00 PLN Część 56
530,00 PLN
Część 24 1 030,00 PLN Część 57
260,00 PLN
Część 25 140,00 PLN Część 58
60,00 PLN
Część 26 130,00 PLN Część 59
10,00 PLN
Część 27 780,00 PLN Część 60
110,00 PLN
Część 28 180,00 PLN Część 61
20,00 PLN
Część 29 710,00 PLN Część 62
20,00 PLN
Część 30 3 160,00 PLN Część 63
40,00 PLN
Część 31 1 720,00 PLN Część 64
410,00 PLN
Część 32 30,00 PLN Część 65
150,00 PLN
Część 33 120,00 PLN
2.Wadium musi obejmować okres
związania ofertą i być wniesione
przed upływem terminu składania
ofert.Wadium wnoszone w innej
formie niż pieniądzu musi być
załączone do oferty w oryginale

Część 8 120,00 PLN Część 41
680,00 PLN
Część 9 4 450,00 PLN Część 42 1
210,00 PLN
Część 9a 60,00 PLN Część 43 1
820,00 PLN
Część 10 160,00 PLN Część 44 1
240,00 PLN
Część 11 180,00 PLN Część 45
60,00 PLN
Część 12 30,00 PLN Część 46
200,00 PLN
Część 13 400,00 PLN Część 47
40,00 PLN
Część 14 50,00 PLN Część 48
790,00 PLN
Część 15 40,00 PLN Część 49 70,00
PLN
Część 16 1 110,00 PLN Część 50
10,00 PLN
Część 17 150,00 PLN Część 51
550,00 PLN
Część 18 50,00 PLN Część 51a
40,00 PLN
Część 19 100,00 PLN Część 52
270,00 PLN
Część 20 250,00 PLN Część 53
200,00 PLN
Część 20a 80,00 PLN Część 54
250,00 PLN
Część 21 280,00 PLN Część 55
550,00 PLN
Część 22 2,00 PLN Część 56 530,00
PLN
Część 23 10,00 PLN Część 57
260,00 PLN
Część 24 1 030,00 PLN Część 58
60,00 PLN
Część 25 140,00 PLN Część 59
10,00 PLN
Część 26 130,00 PLN Część 60
110,00 PLN
Część 27 780,00 PLN Część 61
20,00 PLN
Część 28 180,00 PLN Część 62
20,00 PLN
Część 29 710,00 PLN Część 63
40,00 PLN
Część 30 3 160,00 PLN Część 64
410,00 PLN
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zapakowane woddzielnej kopercie
z adnotacją: Wadium nr sprawy:
DZP/69/2016.
3. Zaleca się aby kserokopia dowodu
wpłaty wadium w jakiejkolwiek
formie była także załączona do
oferty ipotwierdzona za zgodność z
oryginałem.
4. Wadium może być wnoszone
w jednej lub kilku następujących
formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z
tym żeporęczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych
przez podmioty o których mowa
w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r.
Nr 42, poz. 275). Poręczeniewinno
być ważne przez okres związania
ofertą, który wynosi 60 dni od daty
określonej jako data składaniaofert.
5. Wpłaty wadium w formie
pieniężnej należy dokonać
przelewem na konto w Banku
PKO BP 201020 51700000
1902 0127 0370 z oznaczeniem
„WADIUM – PRZETARG Nr
DZP/69/2016. – Dostawa
drobnego sprzętujednorazowego
i wielorazowego dla potrzeb
oddziałów i poradni WSS. Wadium
wniesione w pieniądzuZamawiający
przechowuje na rachunku
bankowym.
6. Gwarancja lub poręczenie
musi zawierać w swojej treści
nieodwołalne i bezwarunkowe
zobowiązaniewystawcy dokumentu
do zapłaty na rzecz Zamawiającego
kwoty wadium. Wadium wniesione
w formiegwarancji (bankowej
czy ubezpieczeniowej) musi
mieć taką samą płynność jak
wadium wniesione w pieniądzu–
dochodzenie roszczenia z tytułu
wadium wniesionego w tej formie
nie może być utrudnione. Dlatego
w treścigwarancji powinna znaleźć

Część 31 1 720,00 PLN Część 65
150,00 PLN
2. Wadium musi obejmować okres
związania ofertą i być wniesione
przed upływem terminu składania
ofert. Wadium wnoszone w innej
formie niż pieniądzu musi być
załączone do oferty w oryginale
zapakowane w oddzielnej kopercie
z adnotacją : Wadium nr sprawy:
DZP/69/2016.
3. Zaleca się aby kserokopia dowodu
wpłaty wadium w jakiejkolwiek
formie była także załączona do
oferty i potwierdzona za zgodność z
oryginałem.
4. Wadium może być wnoszone
w jednej lub kilku następujących
formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez
podmioty o których mowa w art. 6b
ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
Poręczenie winno być ważne przez
okres związania ofertą, który wynosi
60 dni od daty określonej jako data
składania ofert.
5. Wpłaty wadium w formie
pieniężnej należy dokonać
przelewem na konto w Banku PKO
BP 201020 5170 0000 1902 0127
0370 z oznaczeniem „WADIUM
– PRZETARG Nr DZP/69/2016.
- Dostawa drobnego sprzętu
jednorazowego i wielorazowego dla
potrzeb oddziałów i poradni WSS.
Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowuje na
rachunku bankowym.
6. Gwarancja lub poręczenie
musi zawierać w swojej treści
nieodwołalne i bezwarunkowe
zobowiązanie wystawcy dokumentu
do zapłaty na rzecz Zamawiającego
kwoty wadium. Wadium wniesione
w formie gwarancji (bankowej
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się klauzula stanowiąca, iż wszystkie
spory odnośnie gwarancji będą
rozstrzyganezgodnie z prawem
polskim i poddane jurysdykcji sądów
polskich, chyba, że wynika to z
przepisów prawa.
7. Oferta Wykonawcy, która nie
będzie zabezpieczona wadium
zostanie odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1pkt 7b uPzp.
8. Zamawiający dokonuje zwrotu
wadium:
a) wszystkim Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowaniaz wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza z
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4auPzp;
b) Wykonawcy którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza,
niezwłocznie po zawarciu umowy
wsprawie zamówienia publicznego;
c) na wniosek Wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
9. Zamawiający żąda ponownego
wniesienia wadium przez
Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium napodstawie art. 46 ust. 1
uPzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została
wybrana jakonajkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium
w terminie określonym przez
Zamawiającego.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana
a) odmówił podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego
wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po
stronieWykonawcy.
11. Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami jeżeli
wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, októrym mowa w art. 26
ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył oświadczeń
lub dokumentówpotwierdzających

czy ubezpieczeniowej) musi
mieć taką samą płynność jak
wadium wniesione w pieniądzu –
dochodzenie roszczenia z tytułu
wadium wniesionego w tej formie
nie może być utrudnione. Dlatego
w treści gwarancji powinna znaleźć
się klauzula stanowiąca, iż wszystkie
spory odnośnie gwarancji będą
rozstrzygane zgodnie z prawem
polskim i poddane jurysdykcji sądów
polskich, chyba, że wynika to z
przepisów prawa.
7. Oferta Wykonawcy, która nie
będzie zabezpieczona wadium
zostanie odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 7b uPzp.
8. Zamawiający dokonuje zwrotu
wadium:
a) wszystkim Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza z
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a uPzp;
b) Wykonawcy którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza,
niezwłocznie po zawarciu umowy w
sprawie zamówienia publicznego;
c) na wniosek Wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
9. Zamawiający żąda ponownego
wniesienia wadium przez
Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust. 1
uPzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium
w terminie określonym przez
Zamawiającego.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego
wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
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okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1, oświadczenia, o
którym mowa w art. 25aust. 1,
pełnomocnictw lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
cospowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej.
12. Jeżeli wadium zostanie
wniesione w pieniądzu, Zamawiający
zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymiz umowy rachunku
bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszonym
o koszty prowadzeniarachunku
oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami jeżeli wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 i
3a, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1, oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust. 1,
pełnomocnictw lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej.
12. Jeżeli wadium zostanie
wniesione w pieniądzu, Zamawiający
zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszonym
o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3

Zamiast:

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
Niniejszy warunek Zamawiający
uzna za spełniony jeżeli Wykonawca
wykonał, a w przypadku
świadczeńokresowych lub ciągłych
również wykonuje w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składaniaofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie – co najmniej
1 dostawę do każdejz części w
zakresie dostawy drobnego sprzętu
jednorazowego i wielorazowego o
wartości minimum PLNbrutto:
Część 1 6 718,00 PLN Część 33 3
345,00 PLN
Część 2 16 319,00 PLN Część 34 41
481,00 PLN
Część 3 2 052,00 PLN Część 35 3
440,00 PLN
Część 4 41 607,00 PLN Część 36 2
133,00 PLN
Część 5 783,00 PLN Część 37 1
296,00 PLN
Część 6 949,00 PLN Część 38 49
680,00 PLN

Powinno być:

Niniejszy warunek Zamawiający
uzna za spełniony jeżeli Wykonawca
wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również
wykonuje w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym
okresie - co najmniej 1 dostawę do
każdej z części w zakresie dostawy
drobnego sprzętu jednorazowego i
wielorazowego o wartości minimum
PLN brutto :
Numer Części Wartość dostawy
brutto Numer Części Wartość
dostawy brutto
Część 1 6 718,00 PLN Część 32
675,00 PLN
Część 2 11 070,00 PLN Część 33 3
345,00 PLN
Część 2a 5 250,00 PLN Część 34 41
481,00 PLN
Część 3 2 052,00 PLN Część 35 3
440,00 PLN
Część 4 13 100,00 PLN Część 36 2
133,00 PLN
Część 4a 28 500,00 PLN Część 37 1
296,00 PLN
Część 5 783,00 PLN Część 38 49
680,00 PLN
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Część 7 295 218,00 PLN Część 39
17 820,00 PLN
Część 8 3 536,00 PLN Część 40 47
136,00 PLN
Część 9 121 778,00 PLN Część 41
18 360,00 PLN
Część 10 4 239,00 PLN Część 42 32
708,00 PLN
Część 11 4 860,00 PLN Część 43 49
140,00 PLN
Część 12 820,00 PLN Część 44 33
480,00 PLN
Część 13 10 800,00 PLN Część 45 1
620,00 PLN
Część 14 1 242,00 PLN Część 46 5
400,00 PLN
Część 15 1 080,00 PLN Część 47 1
080,00 PLN
Część 16 30 002,00 PLN Część 48
21 330,00 PLN
Część 17 3 956,00 PLN Część 49 1
944,00 PLN
Część 18 1 367,00 PLN Część 50
259,00 PLN
Część 19 2 765,00 PLN Część 51 18
076,00 PLN
Część 20 9 086,00 PLN Część 52 8
234,00 PLN
Część 21 7 587,00 PLN Część 53 6
027,00 PLN
Część 22 55,00 PLN Część 54 6
750,00 PLN
Część 23 270,00 PLN Część 55 16
826,00 PLN
Część 24 27 799,00 PLN Część 56
14 256,00 PLN
Część 25 3 888,00 PLN Część 57 6
906,00 PLN
Część 26 3 596,00 PLN Część 58 1
620,00 PLN
Część 27 21 172,00 PLN Część 59
337,00 PLN
Część 28 4 860,00 PLN Część 60 3
027,00 PLN
Część 29 19 196,00 PLN Część 61
432,00 PLN
Część 30 85 342,00 PLN Część 62
621,00 PLN
Część 31 46 310,00 PLN Część 63 1
084,00 PLN
Część 32 675,00 PLN Część 64 11
070,00 PLN

Część 6 949,00 PLN Część 39 17
820,00 PLN
Część 7 295 218,00 PLN Część 40
47 136,00 PLN
Część 8 3 536,00 PLN Część 41 18
360,00 PLN
Część 9 120 090,00 PLN Część 42
32 708,00 PLN
Część 9a 1 680,00 PLN Część 43 49
140,00 PLN
Część 10 4 239,00 PLN Część 44 33
480,00 PLN
Część 11 4 860,00 PLN Część 45 1
620,00 PLN
Część 12 820,00 PLN Część 46 5
400,00 PLN
Część 13 10 800,00 PLN Część 47 1
080,00 PLN
Część 14 1 242,00 PLN Część 48 21
330,00 PLN
Część 15 1 080,00 PLN Część 49 1
944,00 PLN
Część 16 30 002,00 PLN Część 50
259,00 PLN
Część 17 3 956,00 PLN Część 51 16
900,00 PLN
Część 18 1 367,00 PLN Część 51a 1
180,00 PLN
Część 19 2 765,00 PLN Część 52 8
234,00 PLN
Część 20 6 870,00 PLN Część 53 6
027,00 PLN
Część 20a 2 214,00 PLN Część 54 6
750,00 PLN
Część 21 7 587,00 PLN Część 55 16
826,00 PLN
Część 22 55,00 PLN Część 56 14
256,00 PLN
Część 23 270,00 PLN Część 57 6
906,00 PLN
Część 24 27 799,00 PLN Część 58 1
620,00 PLN
Część 25 3 888,00 PLN Część 59
337,00 PLN
Część 26 3 596,00 PLN Część 60 3
027,00 PLN
Część 27 21 172,00 PLN Część 61
432,00 PLN
Część 28 4 860,00 PLN Część 62
621,00 PLN
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Części 65 4 050 PLN
w ramach jednego kontraktu –
odpowiednio w każdej części. W
przypadku gdy Wykonawca składa
ofertę nakilka części, Zamawiający
dopuszcza wykazanie się przez
Wykonawcę jedną dostawą w
ramach jednegokontraktu na
wartość równą lub wyższą od sumy
wartości wskazanych w ww. warunku
obliczonych dla danychczęści.
Np. w przypadku gdyby Wykonawca
składał ofertę na część nr 2, część
nr 10 i część nr 18 to może wykazać
siędoświadczeniem w wykonaniu
co najmniej 1 dostawy w ramach
jednego kontraktu na wartość co
najmniej 21925 tys. PLN brutto.
I. Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym,nie
krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów
potwierdzającychokoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp,
w następującym zakresie:
1) na potwierdzenie spełniania
warunku, o którym mowa w
rozdziale VII ust. 1 lit. c SIWZ
Zamawiającywymaga przedłożenia
wykazu wykonanych dostaw na
zasadach określonych poniżej
(w zakresie warunkówudziału
w postępowaniu określonych
w rozdziale VII ust. 1 lit. a i b
SIWZ Zamawiający nie żąda
przedłożeniadokumentów):
a) wykazu wykonanych dostaw
(według załącznika nr 6 do SIWZ), a
w przypadku świadczeń okresowych
lubciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania
ofert, a jeżeliokres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym
okresie – co najmniej 1 dostawę
do każdej z części ominimalnej
wartości brutto wskazanej w
tabeli w rozdziale VII ust. 1 lit.
c SIWZ, wraz z podaniem ich
wartości,przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniemdowodów określających

Część 29 19 196,00 PLN Część 63 1
084,00 PLN
Część 30 85 342,00 PLN Część 64
11 070,00 PLN
Część 31 46 310,00 PLN Część 65 4
050,00 PLN
w ramach jednego kontraktu –
odpowiednio w każdej części. W
przypadku gdy Wykonawca składa
ofertę na kilka części, Zamawiający
dopuszcza wykazanie się przez
Wykonawcę jedną dostawą w
ramach jednego kontraktu na
wartość równą lub wyższą od sumy
wartości wskazanych w ww. warunku
obliczonych dla danych części.
Np. w przypadku gdyby Wykonawca
składał ofertę na część nr 2, część
nr 10 i część nr 18 to może wykazać
się doświadczeniem w wykonaniu
co najmniej 1 dostawy w ramach
jednego kontraktu na wartość co
najmniej 21 925 tys. PLN brutto.
I. Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym,nie
krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów
potwierdzającychokoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp,
w następującym zakresie:
1) na potwierdzenie spełniania
warunku, o którym mowa w
rozdziale VII ust. 1 lit. c SIWZ
Zamawiającywymaga przedłożenia
wykazu wykonanych dostaw na
zasadach określonych poniżej
(w zakresie warunkówudziału
w postępowaniu określonych
w rozdziale VII ust. 1 lit. a i b
SIWZ Zamawiający nie żąda
przedłożeniadokumentów):
a) wykazu wykonanych dostaw
(według załącznika nr 6 do SIWZ), a
w przypadku świadczeń okresowych
lubciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania
ofert, a jeżeliokres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym
okresie – co najmniej 1 dostawę
do każdej z części ominimalnej
wartości brutto wskazanej w
tabeli w rozdziale VII ust. 1 lit.
c SIWZ, wraz z podaniem ich
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czy te dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami,o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawybyły wykonywane, a
w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionejprzyczyny
o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy.

wartości,przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniemdowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami,o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawybyły wykonywane, a
w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionejprzyczyny
o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3

Zamiast:

1) Strony przewidują możliwość
zmian postanowień umowy
w stosunku do treści oferty w
przypadku, gdy:
a) nastąpi obniżenie ceny;
b) nastąpi zwiększenie rabatu;
c) nastąpi zmiana wysokości
minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę -
Zamawiający dopuszcza możliwość
wzrostu cen jednostkowych netto
w przypadku zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia za
pracę. Zmiana cen netto związana
ze zmianą wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę może
nastąpić nie wcześniej niż z dniem
wejścia w życie aktu prawnego
wprowadzającego zmianę wysokości
wynagrodzenia minimalnego
za pracę, z zastrzeżeniem, iż
Wykonawca musi udowodnić
Zamawiającemu, że ww. zmiana
będzie miała wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez
Wykonawcę;
d) nastąpi zmiana zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne - Zamawiający
dopuszcza możliwość wzrostu
cen jednostkowych netto w
przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

Powinno być:

1) Strony przewidują możliwość
zmian postanowień umowy
w stosunku do treści oferty w
przypadku, gdy:
a) nastąpi obniżenie ceny;
b) nastąpi zwiększenie rabatu;
c) nastąpi zmiana wysokości
minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę -
Zamawiający dopuszcza możliwość
wzrostu cen jednostkowych netto
w przypadku zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia za
pracę. Zmiana cen netto związana
ze zmianą wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę może
nastąpić nie wcześniej niż z dniem
wejścia w życie aktu prawnego
wprowadzającego zmianę wysokości
wynagrodzenia minimalnego
za pracę, z zastrzeżeniem, iż
Wykonawca musi udowodnić
Zamawiającemu, że ww. zmiana
będzie miała wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez
Wykonawcę;
d) nastąpi zmiana zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne - Zamawiający
dopuszcza możliwość wzrostu
cen jednostkowych netto w
przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
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lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne. Zmiana cen netto
związana ze zmianą zasad
podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne może
nastąpić nie wcześniej niż z dniem
wejścia w życie aktu prawnego
wprowadzającego zmianę zasad
podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, z zastrzeżeniem,
iż Wykonawca musi udowodnić
Zamawiającemu, że ww. zmiana
będzie miała wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez
Wykonawcę;
e) nastąpi zmiana stawki
podatku VAT - Zamawiający
dopuszcza możliwość wzrostu cen
jednostkowych brutto w przypadku
zmiany stawki podatku od towarów
i usług VAT. Zmiana cen brutto
związana ze zmianą stawki podatku
VAT może nastąpić najwcześniej
z dniem wejścia w życie aktu
prawnego wprowadzającego
zmianę stawki podatku VAT, z
uwzględnieniem obowiązujących
regulacji;
f) nastąpią zmiany osób wskazanych
przez strony do realizacji umowy;
g) nastąpi zmiana numeru
katalogowego nie powodująca
zmiany przedmiotu umowy;
h) umowa nie zostanie zrealizowana
do wartości brutto w terminie jej
obowiązywania – czas trwania
umowy może zostać wydłużony
aż do wyczerpania wartości brutto,
jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy;
2) Zamawiający dopuszcza także
w szczególnych sytuacjach i za
jego pisemną zgodą w trakcie
trwania umowy zmianę przedmiotu
umowy dostarczanego przez
Wykonawcę, w szczególności
w sytuacji gdy zaprzestano lub
zawieszono produkcję danego
towaru objętego umową, na inny
towar o parametrach nie gorszych
niż opisane w SIWZ, przy czym
cena tego towaru zamiennego nie

lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne. Zmiana cen netto
związana ze zmianą zasad
podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne może
nastąpić nie wcześniej niż z dniem
wejścia w życie aktu prawnego
wprowadzającego zmianę zasad
podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, z zastrzeżeniem,
iż Wykonawca musi udowodnić
Zamawiającemu, że ww. zmiana
będzie miała wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez
Wykonawcę;
e) nastąpi zmiana stawki
podatku VAT - Zamawiający
dopuszcza możliwość wzrostu cen
jednostkowych brutto w przypadku
zmiany stawki podatku od towarów
i usług VAT. Zmiana cen brutto
związana ze zmianą stawki podatku
VAT może nastąpić najwcześniej
z dniem wejścia w życie aktu
prawnego wprowadzającego
zmianę stawki podatku VAT, z
uwzględnieniem obowiązujących
regulacji;
f) nastąpią zmiany osób wskazanych
przez strony do realizacji umowy;
g) nastąpi zmiana numeru
katalogowego nie powodująca
zmiany przedmiotu umowy;
h) umowa nie zostanie zrealizowana
do wartości brutto w terminie jej
obowiązywania – czas trwania
umowy może zostać wydłużony
aż do wyczerpania wartości brutto,
jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy;
2) Zamawiający dopuszcza także
w szczególnych sytuacjach i za
jego pisemną zgodą w trakcie
trwania umowy zmianę przedmiotu
umowy dostarczanego przez
Wykonawcę, w szczególności
w sytuacji gdy zaprzestano lub
zawieszono produkcję danego
towaru objętego umową, na inny
towar o parametrach nie gorszych
niż opisane w SIWZ, przy czym
cena tego towaru zamiennego nie
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może przekraczać ceny towaru, na
który została podpisana umowa.
W przypadku zaprzestania lub
zawieszenia produkcji towaru
objętego umową Wykonawca winien
udokumentować ten fakt.
3) Ponadto istnieje możliwość
zmiany umowy jeżeli:
a) łączny ewentualny wzrost wartości
zamówienia jest mniejszy niż kwoty
określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
i jest mniejszy od 10% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w
umowie;
b) zmiany dotyczą realizacji
dodatkowych dostaw, od
dotychczasowego Wykonawcy,
nieobjętych zamówieniem
podstawowym, o ile stały się
niezbędne i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
• zmiana Wykonawcy nie może
zostać dokonana z powodów
ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących
zamienności lub interoperacyjności
sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia
podstawowego,
• zmiana Wykonawcy
spowodowałaby istotną
niedogodność lub znaczne
zwiększenie kosztów dla
zamawiającego,
• wartość każdej kolejnej zmiany
nie przekracza 50% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w
umowie;
c) Wykonawcę, któremu
Zamawiający udzielił zamówienia,
ma zastąpić nowy Wykonawca:
• w wyniku połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości,
restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub
jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, nie zachodzą
wobec niego podstawy wykluczenia
oraz nie pociąga to za sobą innych
istotnych zmian umowy;
• w wyniku przejęcia przez
Zamawiającego zobowiązań
Wykonawcy względem jego
podwykonawców;

może przekraczać ceny towaru, na
który została podpisana umowa.
W przypadku zaprzestania lub
zawieszenia produkcji towaru
objętego umową Wykonawca winien
udokumentować ten fakt.
3) Ponadto istnieje możliwość
zmiany umowy jeżeli:
a) łączny ewentualny wzrost wartości
zamówienia jest mniejszy niż kwoty
określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
i jest mniejszy od 10% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w
umowie;
b) zmiany dotyczą realizacji
dodatkowych dostaw, od
dotychczasowego Wykonawcy,
nieobjętych zamówieniem
podstawowym, o ile stały się
niezbędne i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
• zmiana Wykonawcy nie może
zostać dokonana z powodów
ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących
zamienności lub interoperacyjności
sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia
podstawowego,
• zmiana Wykonawcy
spowodowałaby istotną
niedogodność lub znaczne
zwiększenie kosztów dla
zamawiającego,
• wartość każdej kolejnej zmiany
nie przekracza 50% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w
umowie;
c) Wykonawcę, któremu
Zamawiający udzielił zamówienia,
ma zastąpić nowy Wykonawca:
• w wyniku połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości,
restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub
jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, nie zachodzą
wobec niego podstawy wykluczenia
oraz nie pociąga to za sobą innych
istotnych zmian umowy;
• w wyniku przejęcia przez
Zamawiającego zobowiązań
Wykonawcy względem jego
podwykonawców;
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d) zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
• konieczność zmiany umowy
spowodowana jest okolicznościami,
których zamawiający, działając z
należytą starannością, nie mógł
przewidzieć,
• wartość zmiany nie przekracza
50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie;
4) Poza okolicznościami wskazanymi
powyżej zakazuje się między innymi
następujących zmian niniejszej
umowy skutkujących:
a) zmianą ogólnego charakteru
umowy, w stosunku do charakteru
umowy w pierwotnym brzmieniu;
b) wprowadzeniem warunków,
które, gdyby były postawione
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, to w tym postępowaniu
wzięliby lub mogliby wziąć udział inni
wykonawcy lub przyjęto by oferty
innej treści;
c) naruszeniem równowagi
ekonomicznej umowy na
korzyść wykonawcy w sposób
nieprzewidziany pierwotnie w
umowie;
d) znacznym rozszerzeniem lub
zmniejszeniem zakresu świadczeń i
zobowiązań wynikający z umowy;
e) zastąpieniem wykonawcy,
któremu zamawiający udzielił
zamówienia, nowym wykonawcą.
5) Wykonawca powinien wykazać
Zamawiającemu okoliczności
uzasadniające dokonanie zmiany
umowy. Zamawiający ma w tym
zakresie prawo żądania przedłożenia
przez Wykonawcę odpowiednich
wyjaśnień, oświadczeń lub innych
dokumentów które pozwolą
Zamawiającemu ocenić zasadność
zmiany umowy.
OPIS SPOSOBU
PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę składa się w języku polskim
i pod rygorem nieważności w formie
pisemnej. Zamawiający nie wyraża
zgody na składanie ofert w postaci
elektronicznej. Treść oferty musi
odpowiadać treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia;
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2. Oferta musi zawierać wypełniony
Formularz ofertowy według
Załącznika nr 1 , Formularz
asortymentowo - cenowy wg
Załącznika nr 2.1 do 2.65, Formularz
parametrów wymaganych wg
Załącznika nr 3.1 do 3.65, do
niniejszej specyfikacji oraz
wszystkie oświadczenia i dokumenty
wymagane odpowiednimi
postanowieniami SIWZ, w
szczególności w zakresie
określonym w rodziale IX SIWZ
(ETAP SKŁADANIA OFERTY);
3. Oferta ma być napisana na
maszynie do pisania, komputerze
lub nieścieralnym atramentem oraz
być podpisana przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy (dotyczy
również wszystkich załączników do
oferty).
4. Upoważnienie do podpisania
oferty powinno być dołączone
do oferty, o ile nie wynika to z
innych dokumentów załączonych
przez Wykonawcę. Jeżeli do
składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy wymagane jest
zastosowanie tzw. reprezentacji
łącznej, wówczas wszystkie
dokumenty powinny być podpisane
przez zobowiązane osoby. Wszystkie
dokumenty, a także wszelkie
miejsca, w których Wykonawca
naniósł zmiany powinny być
parafowane przez osobę (osoby)
podpisujące ofertę;
5. Ofertę należy umieścić w
nieprzezroczystym i opieczętowanym
opakowaniu. Należy stosować
opakowanie zewnętrzne i
wewnętrzne. Na opakowaniu
zewnętrznym oferty, zaadresowanym
do Zamawiającego należy zamieścić
następującą informację:
„Oferta na dostawę drobnego
sprzętu jednorazowego i
wielorazowego dla potrzeb
oddziałów i poradni WSS. Znak
sprawy: DZP/69/2016. Nie otwierać
przed dniem............12.2016r. godz.
10.00”.
6. Na opakowaniu wewnętrznym
oferty należy zamieścić informację j/
w z podaniem nazwy i dokładnego
adresu wykonawcy. W przypadku
braku tych informacji Zamawiający
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nie ponosi odpowiedzialności za
zdarzenia wynikające z jego braku
np. przypadkowe otwarcie oferty
przed wyznaczonym terminem
otwarcia, a w przypadku składania
oferty pocztą lub pocztą kurierską
za jej nie otwarcie w trakcie sesji
otwarcia ofert,
7. Wykonawca może wprowadzić
zmiany lub wycofać złożoną przez
siebie ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne
zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu przed terminem
składania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu zostanie przygotowane,
opieczętowane i oznaczone zgodnie
z postanowieniami pkt 5 niniejszego
rozdziału. koperta będzie dodatkowo
oznaczona określeniem: „Zmiana”
lub „Wycofanie”.
TAJMENICA PRZEDSIĘBIORSTWA
1. Nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie
później niż w terminie składania
ofert, zastrzegł, że nie mogą być
one udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Na Wykonawcy spoczywa
obowiązek wykazania, że
zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. W
wypadku, gdy Wykonawca nie
wykaże zasadności zastrzeżenia
informacji, informacje te zostaną
odtajnione.
3. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86
ust. 4 uPzp.
4. Wykonawca zobowiązany jest
do jednoznacznego oznaczenia
tej części oferty, która stanowi
tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z
dokumentem potwierdzającym, że
zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak
stosownego zastrzeżenia będzie
traktowany jako wyrażenie zgody na
ujawnienie całości dokumentów na
zasadach określonych w ustawie.
5. Wszelkie dokumenty stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa
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Wykonawcy muszą być specjalnie
oznakowane i zaleca się, aby były
spięte oddzielnie, np.: w skoroszycie
miękkim.
Uwaga:
1. Nie dopuszcza się składania ofert
wariantowych.
2. Dopuszcza się składanie ofert
częściowych na poszczególne
części. Poprzez ofertę częściową
Zamawiający rozumie: ofertę
zawierającą wszystkie pozycje w
części zamówienia.
3. Zamawiający nie ogranicza liczby
Części zamówienia, które można
udzielić jednemu Wykonawcy.
4. Przedmiot zamówienia ma
być dostarczony w opakowaniu
producenta.
5. Wykonawca będzie dostarczał
towar oznakowany na opakowaniach
z następującymi danymi: nazwa
towaru, ilość, data produkcji, data
ważności do użytku, producent.
6. Zamawiający wymaga dokonania
każdej dostawy przedmiotu
zamówienia w terminie maksymalnie
3 dni roboczych: od poniedziałku
do piątku od daty złożenia
zamówienia przez Zamawiającego
telefonicznie,faksem lub mailem –
przechowywanym przez miesiąc
od czasu uzyskania prawidłowo
zrealizowanego zamówienia.
7. Wykonawca musi zagwarantować
dostępność oferowanego przedmiotu
zamówienia przez cały okres
obowiązywania umowy.
8. Zamawiający zastrzega, że
podane w opisie przedmiotu
zamówienia (Załącznik nr
2.1-2.65 do siwz) przewidywane
zapotrzebowanie (podane ilości)
nie stanowią ilości gwarantowanych
przez Zamawiającego, bowiem
faktyczny zakres zamówień
składanych przez Zamawiającego
w czasie obowiązywania
umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
uzależniony będzie od potrzeb
Zamawiającego związanych z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
Jednakże zmniejszenie ilości
asortymentu podanych w załączniku
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nr 2.1-2.65 nie przekroczy 20%
ilości przewidzianej w Załączniku nr
2.1-2.65 dla danej części.
9. Dostarczony przedmiot
zamówienia winien być zaopatrzony
w etykietę handlową sporządzoną
w języku polskim, zawierającą
niezbędne informacje potrzebne
do bezpiecznego używania. Jeśli
oryginalna dokumentacja jest
sporządzona w innym języku, to
Wykonawca dostarczy wraz z
oryginałem tłumaczenie na język
polski.
INFORMACJE O SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje
dotyczące postępowania z
wyjątkiem oferty oraz dokumentów,
które powinny być doręczone w
egzemplarzu oryginalnym lub w
formie pisemnej, Zamawiający i
Wykonawca przekazują faksem
na nr tel. 54 412 94 32 następnie
potwierdzają pisemnie – przysyłając
oryginał pocztą.
2. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości porozumiewania się
drogą elektroniczną.
3. Przesyłając oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, każda ze stron
na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia
otrzymania wiadomości przez
Wykonawcę, Zamawiający
domniema, iż pismo wysłane
na numer faksu podany przez
Wykonawcę, zostało mu doręczone
w sposób umożliwiający zapoznanie
się Wykonawcy z treścią pisma.
5. Do porozumiewania się z
Wykonawcami upoważnione są
następujące osoby:
w sprawach merytorycznych –
Małgorzata Lewandowska- Naczelna
Pielęgniarka
tel. (54) 412 94 17
w sprawach proceduralnych – Beata
Magos– Inspektor ds. Zamówień
Publicznych tel. (54) 412 94 50, fax
54 412 94 32
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wyjątkiem oferty oraz dokumentów,
które powinny być doręczone w
egzemplarzu oryginalnym lub w
formie pisemnej, Zamawiający i
Wykonawca przekazują faksem
na nr tel. 54 412 94 32 następnie
potwierdzają pisemnie – przysyłając
oryginał pocztą.
2. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości porozumiewania się
drogą elektroniczną.
3. Przesyłając oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, każda ze stron
na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia
otrzymania wiadomości przez
Wykonawcę, Zamawiający
domniema, iż pismo wysłane
na numer faksu podany przez
Wykonawcę, zostało mu doręczone
w sposób umożliwiający zapoznanie
się Wykonawcy z treścią pisma.
5. Do porozumiewania się z
Wykonawcami upoważnione są
następujące osoby:
w sprawach merytorycznych –
Małgorzata Lewandowska- Naczelna
Pielęgniarka
tel. (54) 412 94 17
w sprawach proceduralnych – Beata
Magos– Inspektor ds. Zamówień
Publicznych tel. (54) 412 94 50, fax
54 412 94 32
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6. Korespondencję związaną z
niniejszym postępowaniem należy
kierować na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. błogosławionego księdza
Jerzego Popiełuszki we Włocławku,
ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek,
pok. 302 z zaznaczeniem dot.
postępowania DZP/69/2016.
7. Wykonawca może zwrócić się do
Zmawiającego z pisemną prośbą
– wnioskiem o wyjaśnienie treści
SIWZ. Zamawiający odpowie
niezwłocznie, nie później niż
6 dni przed upływem terminu
składania ofert, na piśmie na zadane
pytanie, przesyłając treść pytania i
odpowiedzi wszystkim uczestnikom
postępowania oraz umieści taką
informację na stronie internetowej
www.szpital.wloclawek.pl w
zakładce zamówienia publiczne
pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści siwz wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania
ofert.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści
siwz nieprowadzącej do zmiany
ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny
będzie dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin
składania ofert i poinformuje
o tym Wykonawców, którym
przesłano siwz oraz umieści taką
informację na stronie internetowej
www.szpital.wloclawek.pl
ETAP SKŁADANIA OFERTY
1. JEDZ - oświadczenie wstępnie
potwierdzające spełnienie przez
Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz brak przesłanek
do wykluczenia, zgodnie z
Załącznikiem nr 4 do SIWZ.
2. Formularz ofertowy, zgodnie z
Załącznikiem Nr 1 do SIWZ;
3. Formularz asortymentowo -
cenowy zgodnie z Załącznikiem Nr
2.1 do 2.65 do SIWZ;
4. Formularz parametrów
wymaganych, zgodnie z
Załącznikiem Nr 3.1 do 3.65 do
SIWZ

6. Korespondencję związaną z
niniejszym postępowaniem należy
kierować na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. błogosławionego księdza
Jerzego Popiełuszki we Włocławku,
ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek,
pok. 302 z zaznaczeniem dot.
postępowania DZP/69/2016.
7. Wykonawca może zwrócić się do
Zmawiającego z pisemną prośbą
– wnioskiem o wyjaśnienie treści
SIWZ. Zamawiający odpowie
niezwłocznie, nie później niż
6 dni przed upływem terminu
składania ofert, na piśmie na zadane
pytanie, przesyłając treść pytania i
odpowiedzi wszystkim uczestnikom
postępowania oraz umieści taką
informację na stronie internetowej
www.szpital.wloclawek.pl w
zakładce zamówienia publiczne
pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści siwz wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania
ofert.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści
siwz nieprowadzącej do zmiany
ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny
będzie dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin
składania ofert i poinformuje
o tym Wykonawców, którym
przesłano siwz oraz umieści taką
informację na stronie internetowej
www.szpital.wloclawek.pl
ETAP SKŁADANIA OFERTY
1. JEDZ - oświadczenie wstępnie
potwierdzające spełnienie przez
Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz brak przesłanek
do wykluczenia, zgodnie z
Załącznikiem nr 4 do SIWZ.
2. Formularz ofertowy, zgodnie z
Załącznikiem Nr 1 do SIWZ;
3. Formularz asortymentowo -
cenowy zgodnie z Załącznikiem Nr
2.1 do 2.65 do SIWZ;
4. Formularz parametrów
wymaganych, zgodnie z
Załącznikiem Nr 3.1 do 3.65 do
SIWZ
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5. Jeżeli Wykonawca polega na
zdolnościach lub sytuacji innego
podmiotu (dalej jako ,,Podmiot
Udostępniający”) na zasadach
określonych w art. 22a uPzp, w
celu dysponowania niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia
publicznego Zamawiający wymaga
przedłożenia:
a) zobowiązania Podmiotu
Udostepniającego (oryginał w formie
pisemnej), które będzie określało:
I. zakres dostępnych Wykonawcy
zasobów innego podmiotu;
II. sposób wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
III. zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia publicznego
IV. ze zobowiązania Podmiotu
Udostępniającego powinna wynikać
gwarancja rzeczywistego dostępu
Wykonawcy do zasobów Podmiotu
Udostępniającego.
b) w celu wykazania braku istnienia
wobec Podmiotu Udostępniającego
podstaw do wykluczenia, a także
spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na zasoby
Podmiotu Udostępniającego,
Wykonawca składa oświadczenie
wstępne JEDZ wypełnione przez
Podmiot Udostępniający zgodnie
ze wzorem, który stanowiącym
Załącznik nr 4 do SWIZ.
6. W celu potwierdzenia, że
oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Zamawiający żąda
złożenia wraz z ofertą:
a) dokumentów określonych rodziale
III pkt 10 (tabela nr 1) SIWZ;
7. Dowód wniesienia wadium.
8. Pełnomocnictwo do
reprezentowania Wykonawcy
(o ile nie wynika z dokumentów
rejestracyjnych) w przypadku
podpisywania oferty przez osobę
nie wpisaną do dokumentów
rejestracyjnych. Pełnomocnictwo
musi zawierać w szczególności
ustanowionego pełnomocnika

5. Jeżeli Wykonawca polega na
zdolnościach lub sytuacji innego
podmiotu (dalej jako ,,Podmiot
Udostępniający”) na zasadach
określonych w art. 22a uPzp, w
celu dysponowania niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia
publicznego Zamawiający wymaga
przedłożenia:
a) zobowiązania Podmiotu
Udostepniającego (oryginał w formie
pisemnej), które będzie określało:
I. zakres dostępnych Wykonawcy
zasobów innego podmiotu;
II. sposób wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
III. zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia publicznego
IV. ze zobowiązania Podmiotu
Udostępniającego powinna wynikać
gwarancja rzeczywistego dostępu
Wykonawcy do zasobów Podmiotu
Udostępniającego.
b) w celu wykazania braku istnienia
wobec Podmiotu Udostępniającego
podstaw do wykluczenia, a także
spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na zasoby
Podmiotu Udostępniającego,
Wykonawca składa oświadczenie
wstępne JEDZ wypełnione przez
Podmiot Udostępniający zgodnie
ze wzorem, który stanowiącym
Załącznik nr 4 do SWIZ.
6. W celu potwierdzenia, że
oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Zamawiający żąda
złożenia wraz z ofertą:
a) dokumentów określonych rodziale
III pkt 10 (tabela nr 1) SIWZ;
7. Dowód wniesienia wadium.
8. Pełnomocnictwo do
reprezentowania Wykonawcy
(o ile nie wynika z dokumentów
rejestracyjnych) w przypadku
podpisywania oferty przez osobę
nie wpisaną do dokumentów
rejestracyjnych. Pełnomocnictwo
musi zawierać w szczególności
ustanowionego pełnomocnika
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oraz zakres jego umocowania.
Pełnomocnictwo należy złożyć
w oryginale lub w formie kopii
poświadczonej za zgodność przez
notariusza.
ETAP OTWARCIA OFERT
Wykonawca, w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji z otwarcia
ofert, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej (według
wzoru stanowiącego Załącznik nr
7 do SIWZ), o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 uPzp, a także w
niniejszym rozdziale w ust. 9 pkt
2 lit. g) SIWZ. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

oraz zakres jego umocowania.
Pełnomocnictwo należy złożyć
w oryginale lub w formie kopii
poświadczonej za zgodność przez
notariusza.
ETAP OTWARCIA OFERT
Wykonawca, w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji z otwarcia
ofert, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej (według
wzoru stanowiącego Załącznik nr
7 do SIWZ), o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 uPzp, a także w
niniejszym rozdziale w ust. 9 pkt
2 lit. g) SIWZ. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacje o częściach zamówienia
Część nr:2

Zamiast:

Część nr: 2
Nazwa: Część 2. Rampy i łączniki
1)
Krótki opis
1. Rampy trójdrożne, zaopatrzone w
4 łączniki z filtrem antybakteryjnym
do 7 dni, pakowane pojedynczo,
jałowe(opakowanie zbiorcze 25
sztuk)- szt. 1000
2. Zawór bezigłowy (łącznik
antybakteryjny do wkłuć
centralnych), typy clave,filtr
antybakteryjny do 7 dni,
600aktywacji, jałowy
pakowny pojedynczo, bez
przedłużacza( opakowanie zbiorcze
50 sztuk)- szt.3000.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620,
33162000, 33171100, 33141220,
33141310, 33141320, 33141323,
33141411,33141600, 33141640,
33141641, 33141642, 33198000,
33910000, 33141200
3)
Wielkość lub zakres
4)

Powinno być:

Część nr: 2
Nazwa: Część 2. Rampy i łączniki
1)
Krótki opis
1. Rampy trójdrożne, zaopatrzone w
4 łączniki z filtrem antybakteryjnym
do 7 dni, pakowane pojedynczo,
jałowe(opakowanie zbiorcze 25
sztuk)- szt. 1000
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620,
33162000, 33171100, 33141220,
33141310, 33141320, 33141323,
33141411,33141600, 33141640,
33141641, 33141642, 33198000,
33910000, 33141200
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia
FORMULARZ PARAMETRÓW
WYMAGANYCH
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Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia
FORMULARZ PARAMETRÓW
WYMAGANYCH
1. Rampy trójdrożne,
— zaopatrzone w 4 łączniki z filtrem
antybakteryjnym do 7 dni
— pakowane pojedynczo,
— jałowe
— opakowanie zbiorcze 25 sztuk
2.Zawór bezigłowy (łącznik
antybakteryjny do wkłuć centralnych)
– typy clave
— filtr antybakteryjny do 7 dni
— 600 aktywacji,
— jałowy
— pakowny pojedynczo,
— bez przedłużacza,
— opakowanie zbiorcze 50 sztuk.

1. Rampy trójdrożne,
— zaopatrzone w 4 łączniki z filtrem
antybakteryjnym do 7 dni
— pakowane pojedynczo,
— jałowe
— opakowanie zbiorcze 25 sztuk

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacje o częściach zamówienia
Część nr:4

Zamiast:

Część nr: 4
Nazwa: Część 4. Dreny do drenażu
jamy opłucnej
1)
Krótki opis
1. Zestaw drenów do drenażu
jamy opłucnej – dreny do drenażu
jedno i dwubutlowego, jałowy,
jednorazowegoużytku, zaopatrzony
w dwie końcówki, jedna dopasowana
do zakończenia manometru, druga
stożkowakilkustopniowa pasująca do
cewnika drenującego, oznaczenia na
opakowaniu w języku polskim
1 butlowy – szt. 300
2 butlowy – szt. 70
2. Jałowy dren łączący do
odsysania pola operacyjnego.
Długość 200cm, 300cm, średnica
wewnętrzna5mm, 7mm, zakończenie
obustronny lejek z możliwością
docięcia i uszczelnienia systemu,
oba zakończeniapowinny
posiadać system zgięciowy.
Wykonany z przeźroczystego
materiału przeznaczonego do
zastosowańmedycznych, nie

Powinno być:

Część nr: 4
Nazwa: Część 4. Dreny do drenażu
jamy opłucnej
1)
Krótki opis
1.Dren balonowy do podawania
tlenu - jałowy o średnicy 3mm.
Wykonany z miękkiego tworzywa
do zastosowań medycznych,
bez lateksu, przeźroczysty,
końcówki drenu obustronnie
rozszerzone lejkowate z możliwością
dopasowania do różnej wielkości
końcówek, pakowany pojedynczo,
jednorazowy Dł. 180 cm śr.3 mm szt.
3 600
Dł. 300 cm śr.3 mm szt. 2 400
2.Przedłużacz przewodów
oddechowych. Elastyczny łącznik do
połączenia złącza pacjenta układu
oddychania z rurką intubacyjną lub
tracheostomijną. Łącznik rozciągliwy
długości 7 - 16 cm. Łącznik kątowy
60 stopni. Złącze pacjenta 22M/15M.
Złącze respiratora 15M. Gumowa
zatyczka z portem do odsysania.
Pakowany pojedynczo, jednorazowy
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zawierającego lateksu, dren
wzmocniony zapobiegający
zasysaniu, gładka
powierzchniawewnętrzna, pakowany
pojedynczo. 5mmx200cm,
5mmx300cm, 7mmx200cm,
7mmx300cm 6mmx200cm ;- szt.6
500
3. Dren balonowy do podawania
tlenu – jałowy o średnicy 3mm.
Wykonany z miękkiego tworzywa
dozastosowań medycznych, bez
lateksu, przeźroczysty, końcówki
drenu obustronnie rozszerzone
lejkowate zmożliwością dopasowania
do różnej wielkości końcówek,
pakowany pojedynczo, jednorazowy
Dł. 180 cm śr.3 mm – szt. 3 600
Dł. 300 cm śr.3 mm – szt. 2 400
4. Dren do ssaka niejałowy,
rozszerzony z jednej strony,
pakowany pojedynczo, jednorazowy,
opakowaniezbiorcze 100 szt. 9mm
x5mmx15000 – szt.
8 000
5. Przedłużacz przewodów
oddechowych. Elastyczny łącznik do
połączenia złącza pacjenta układu
oddychaniaz rurką intubacyjną lub
tracheostomijną. Łącznik rozciągliwy
długości 7 – 16 cm. Łącznik kątowy
60 stopni.Złącze pacjenta 22M/15M.
Złącze respiratora 15M. Gumowa
zatyczka z portem do odsysania.
Pakowanypojedynczo, jednorazowy
w opakowaniu zbiorczym 20 – 25
sztuk – szt. 3 850.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620,
33162000, 33171100, 33141220,
33141310, 33141320, 33141323,
33141411,33141600, 33141640,
33141641, 33141642, 33198000,
33910000, 33141200
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia

w opakowaniu zbiorczym 20 - 25
sztuk szt. 3 850
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620,
33162000, 33171100, 33141220,
33141310, 33141320, 33141323,
33141411,33141600, 33141640,
33141641, 33141642, 33198000,
33910000, 33141200
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia
FORMULARZ PARAMETRÓW
WYMAGANYCH
1.Dren balonowy do podawania tlenu
- jałowy,
- o średnicy 3mm,
- wykonany z miękkiego tworzywa do
zastosowań medycznych,
-bez lateksu,
- przeźroczysty,
- końcówki drenu obustronnie
rozszerzone lejkowate z możliwością
dopasowania do różnej wielkości
końcówek,
- pakowany pojedynczo,
- jednorazowy,
- rozmiar dł. 180cm śr 3 mm, 300 cm
śr 3 mm
2.Przedłużacz przewodów
oddechowych - Elastyczny łącznik do
połaczenia złącza pacjenta układu
oddychania z rurką intubacyjną lub
tracheotomijną,
- Łącznik rozciągliwy długości 7 - 16
cm.
- Łącznik kątowy 60 stopni.
- Złącze pacjenta 22M/15M.
- Złącze respiratora 15M.
- Gumowa zatyczka z portem do
odsysania.
- Pakowany pojedynczo,
- Jednorazowy
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FORMULARZ PARAMETRÓW
WYMAGANYCH
1. Zestaw drenów do drenażu jamy
opłucnej – dreny do drenażu jedno i
dwubutlowego, – jałowy,
— jednorazowego użytku,
— zaopatrzony w dwie
końcówki, jedna dopasowana do
zakończenia manometru, druga
stożkowakilkustopniowa pasująca do
cewnika drenującego,
— oznaczenia na opakowaniu w
języku polskim,
— 1 butlowy
— 2 butlowy
2. Jałowy dren łączący do odsysania
pola operacyjnego – długość
200cm., 300cm,
— średnica wewnętrzna 5mm, 7mm,
— zakończenie: obustronny lejek z
możliwością docięcia i uszczelnienia
systemu, oba zakończenia
powinnyposiadać system zgięciowy,
— wykonany z przeźroczystego
materiału przeznaczonego do
zastosowań medycznych, nie
zawierającegolateksu,
— dren wzmocniony zapobiegający
zasysaniu,
— gładka powierzchnia wewnętrzn
— pakowany pojedynczo,
— rozmiar 5mmx200cm,
5mmx300cm, 7mmx200cm,
7mmx300cm 6mmx200cm.

- w opakowaniu zbiorczym 20 - 25
sztuk

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacje o częściach zamówienia
Część nr:9

Zamiast:

Część nr: 9
Nazwa: Część 9. Strzykawki, igły
iniekcyjne
1)
Krótki opis
1. Strzykawka 3-częściowa LUER
o pojemności 2ml (rozszerzonej
do 2,5ml). Polipropylenowy,
przezroczystycylinder z centrycznym
stożkiem, polipropylenowy tłok
w kolorze kontrastującym z
czterostronnym podcięciem.Gumowe
uszczelnienie tłoka z podwójnym
pierścieniem. Czarna skala co 0,1ml
(cyfrowa co 0,5ml). Logoproducenta
na korpusie. Sterylna, pakowana
pojedynczo w blister-pack.

Powinno być:

Część nr: 9
Nazwa: Część 9. Strzykawki, igły
iniekcyjne
1)
Krótki opis
1. Strzykawka 3-częściowa LUER
o pojemności 2ml (rozszerzonej
do 2,5ml). Polipropylenowy,
przezroczystycylinder z centrycznym
stożkiem, polipropylenowy tłok
w kolorze kontrastującym z
czterostronnym podcięciem.Gumowe
uszczelnienie tłoka z podwójnym
pierścieniem. Czarna skala co 0,1ml
(cyfrowa co 0,5ml). Logoproducenta
na korpusie. Sterylna, pakowana
pojedynczo w blister-pack.
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Opakowanie zbiorcze a'100 szt.l –
op.2 700
2. Strzykawka 3-częściowa LUER
o pojemności 5ml (rozszerzonej
do 5,5ml). Polipropylenowy,
przezroczystycylinder z centrycznym
stożkiem, polipropylenowy tłok
w kolorze kontrastującym z
czterostronnym podcięciem.Gumowe
uszczelnienie tłoka z podwójnym
pierścieniem. Czarna skala co 0,2ml
(cyfrowa co 1ml). Logoproducenta
na korpusie. Sterylna, pakowana
pojedynczo w blister-pack.
Opakowanie zbiorcze a'100 szt. –
op. 2600
3. Strzykawka 3-częściowa LUER
o pojemności 10ml (rozszerzonej
do 11ml). Polipropylenowy,
przezroczystycylinder z centrycznym
stożkiem, polipropylenowy tłok
w kolorze kontrastującym z
czterostronnym podcięciem.Gumowe
uszczelnienie tłoka z podwójnym
pierścieniem. Czarna skala co 0,2ml
(cyfrowa co 1ml). Logoproducenta
na korpusie. Sterylna, pakowana
pojedynczo w blister-pack.
Opakowanie zbiorcze a'100 szt. szt.
3100
4. Strzykawka 3-częściowa LUER
o pojemności 20ml (rozszerzonej
do 22ml). Polipropylenowy,
przezroczystycylinder z centrycznym
stożkiem, polipropylenowy tłok
w kolorze kontrastującym z
czterostronnym podcięciem.Gumowe
uszczelnienie tłoka z podwójnym
pierścieniem. Czarna skala co 0,5ml
(cyfrowa co 5ml). Logoproducenta
na korpusie. Sterylna, opakowanie
blister-pack. Opakowanie zbiorcze
80 szt. – op. 3 500
5. Strzykawka 3-częściowa LUER
o pojemności 50ml (rozszerzonej
do 60ml). Polipropylenowy,
przezroczystycylinder z centrycznym
stożkiem, polipropylenowy tłok
w kolorze kontrastującym z
czterostronnym podcięciem.Gumowe
uszczelnienie tłoka z podwójnym
pierścieniem. Czarna skala co 1ml
(cyfrowa co 10ml). Logoproducenta
na korpusie. Sterylna, pakowana
pojedynczo w blister-pack.
Opakowanie zbiorcze a'25 szt. – szt.
6500

Opakowanie zbiorcze a'100 szt.l –
op.2 700
2. Strzykawka 3-częściowa LUER
o pojemności 5ml (rozszerzonej
do 5,5ml). Polipropylenowy,
przezroczystycylinder z centrycznym
stożkiem, polipropylenowy tłok
w kolorze kontrastującym z
czterostronnym podcięciem.Gumowe
uszczelnienie tłoka z podwójnym
pierścieniem. Czarna skala co 0,2ml
(cyfrowa co 1ml). Logoproducenta
na korpusie. Sterylna, pakowana
pojedynczo w blister-pack.
Opakowanie zbiorcze a'100 szt. –
op. 2600
3. Strzykawka 3-częściowa LUER
o pojemności 10ml (rozszerzonej
do 11ml). Polipropylenowy,
przezroczystycylinder z centrycznym
stożkiem, polipropylenowy tłok
w kolorze kontrastującym z
czterostronnym podcięciem.Gumowe
uszczelnienie tłoka z podwójnym
pierścieniem. Czarna skala co 0,2ml
(cyfrowa co 1ml). Logoproducenta
na korpusie. Sterylna, pakowana
pojedynczo w blister-pack.
Opakowanie zbiorcze a'100 szt. szt.
3100
4. Strzykawka 3-częściowa LUER
o pojemności 20ml (rozszerzonej
do 22ml). Polipropylenowy,
przezroczystycylinder z centrycznym
stożkiem, polipropylenowy tłok
w kolorze kontrastującym z
czterostronnym podcięciem.Gumowe
uszczelnienie tłoka z podwójnym
pierścieniem. Czarna skala co 0,5ml
(cyfrowa co 5ml). Logoproducenta
na korpusie. Sterylna, opakowanie
blister-pack. Opakowanie zbiorcze
80 szt. – op. 3 500
5. Strzykawka 3-częściowa LUER
o pojemności 50ml (rozszerzonej
do 60ml). Polipropylenowy,
przezroczystycylinder z centrycznym
stożkiem, polipropylenowy tłok
w kolorze kontrastującym z
czterostronnym podcięciem.Gumowe
uszczelnienie tłoka z podwójnym
pierścieniem. Czarna skala co 1ml
(cyfrowa co 10ml). Logoproducenta
na korpusie. Sterylna, pakowana
pojedynczo w blister-pack.
Opakowanie zbiorcze a'25 szt. – szt.
6500



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

26 / 40

6. Strzykawka Jałowa do płukana
pęcherza moczowego, jałowa
gumowy tłoczek o podwójnym
uszczelnieniudający gładki przesuw,
dobrze czytelna, niezmywalna skala
pomiarowa, możliwość zmiany
końcówki docewnika lub do igły,
trzon tłoka z wygodnym uchwytem
do aspiracji, skalowana co 1-2 ml,
zabezpieczenie przedwysunięciem
tłoka 100 ml – szt. 8 000
7. Strzykawka 3 częściowa
przeznaczona do podawania
insuliny. W komplecie z
niezintegrowaną igłą0,4x13mm,
przeźroczysty cylinder
wykonany z polietylenu,
umożliwiający wizualizację
zawartości.Uszczelnienie przez
podwójny tłok pierścienia na korku
położonym na szczycie tłoka, płynny
przesów tłoka, ,kryza ograniczająca,
zabezpieczająca przed wysunięciem
tłoka. Wyraźna, czytelna, czarna
skala ułatwiającadawkowanie.
Kontrastujący, pomarańczowy tłok
dla strzykawki U-100j, dla strzykawki
U-40j kolor czerwony.Jednorazowa,
niepirogenna, sterylizowana tlenkiem
etylenu, opakowanie jednostkowe
zgodne z normą: PN-ENi PN-EN
868, typu blister-pack, pakowane
pojedynczo, opakowanie zbiorcze
100 sztuk – szt. 20 300
8. Strzykawka 3 częściowa
przeznaczona do podawania
insuliny. W komplecie z wtopioną
igłą 0,4x13mm,przeźroczysty
cylinder wykonany z polietylenu,
umożliwiający wizualizację
zawartości. Uszczelnienie
przezpodwójny tłok pierścienia
na korku położonym na szczycie
tłoka, płynny przesów tłoka, , kryza
ograniczająca,zabezpieczająca
przed wysunięciem tłoka. Wyraźna,
czytelna, czarna skala ułatwiająca
dawkowanie.Kontrastujący,
pomarańczowy tłok dla
strzykawki U-100j, dla
strzykawki U-40j kolor czerwony.
Jednorazowa,niepirogenna,
sterylizowana tlenkiem etylenu,
opakowanie jednostkowe zgodne
z normą: PN-EN i PN-EN 868,typu
blister-pack, pakowane pojedynczo,
opakowanie zbiorcze 100 sztuk –
szt. 10 400

6. Strzykawka Jałowa do płukana
pęcherza moczowego, jałowa
gumowy tłoczek o podwójnym
uszczelnieniudający gładki przesuw,
dobrze czytelna, niezmywalna skala
pomiarowa, możliwość zmiany
końcówki docewnika lub do igły,
trzon tłoka z wygodnym uchwytem
do aspiracji, skalowana co 1-2 ml,
zabezpieczenie przedwysunięciem
tłoka 100 ml – szt. 8 000
7. Strzykawka 3 częściowa
przeznaczona do podawania
insuliny. W komplecie z
niezintegrowaną igłą0,4x13mm,
przeźroczysty cylinder
wykonany z polietylenu,
umożliwiający wizualizację
zawartości.Uszczelnienie przez
podwójny tłok pierścienia na korku
położonym na szczycie tłoka, płynny
przesów tłoka, ,kryza ograniczająca,
zabezpieczająca przed wysunięciem
tłoka. Wyraźna, czytelna, czarna
skala ułatwiającadawkowanie.
Kontrastujący, pomarańczowy tłok
dla strzykawki U-100j, dla strzykawki
U-40j kolor czerwony.Jednorazowa,
niepirogenna, sterylizowana tlenkiem
etylenu, opakowanie jednostkowe
zgodne z normą: PN-ENi PN-EN
868, typu blister-pack, pakowane
pojedynczo, opakowanie zbiorcze
100 sztuk – szt. 20 300
8. Strzykawka jałowa do TBC
(tuberkulinówka) z igłą w zestawie,
skalowana co 0,01ml. 0,1ml,
jałowa,pakowana pojedynczo,
op. Zbiorcze 100 szt., precyzyjne
dozowanie, zabezpieczenie przed
wysunięciem tłoka,igła w zestawie 1
ml – szt. 4 000
9. Igła do rozpuszczania leków,
jednorazowa, jałowa, nasadka
igły dopasowana do końcówki
luer-lock,apirogenne, z bocznym
otworem, zapobiegająca pienieniu
leków, przechodząca szybko i łatwo
przez gumowykorek fiolki, kształt
ostrza zapobiegający zatykaniu igły,
szlif ołówkowy 18G x 30mm – op. 4
500
10. Igły iniekcyjne. Wykonane
ze stali nierdzewnej ostrzone w
trzech płaszczyznach, pokryte
silikonem.Polipropylenowa
nasadka kodowana kolorystycznie
zgodnie z kodem ISO. Starylna,
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9. Strzykawka jałowa do TBC
(tuberkulinówka) z igłą w zestawie,
skalowana co 0,01ml. 0,1ml,
jałowa,pakowana pojedynczo,
op. Zbiorcze 100 szt., precyzyjne
dozowanie, zabezpieczenie przed
wysunięciem tłoka,igła w zestawie 1
ml – szt. 4 000
10. Igła do rozpuszczania leków,
jednorazowa, jałowa, nasadka
igły dopasowana do końcówki
luer-lock,apirogenne, z bocznym
otworem, zapobiegająca pienieniu
leków, przechodząca szybko i łatwo
przez gumowykorek fiolki, kształt
ostrza zapobiegający zatykaniu igły,
szlif ołówkowy 18G x 30mm – op. 4
500
11. Igły iniekcyjne. Wykonane
ze stali nierdzewnej ostrzone w
trzech płaszczyznach, pokryte
silikonem.Polipropylenowa
nasadka kodowana kolorystycznie
zgodnie z kodem ISO. Starylna,
pakowana pojedynczow blister pack,
opakowanie zbiorcze a'100 szt.
0,5x25mm, 0,6x30mm, 0,6x40mm,
0,7x30mm, 0,7x40mm,0,8x40mm,
0,9x40mm, – op. 1 500
12. Igły iniekcyjne. Wykonane
ze stali nierdzewnej ostrzone w
trzech płaszczyznach, pokryte
silikonem.Polipropylenowa
nasadka kodowana kolorystycznie
zgodnie z kodem ISO. Sterylna,
pakowana pojedynczo wblister pack,
opakowanie zbiorcze a'100 szt.
1,1x40mm, 1,2x40mm, 1,6x40mm –
op. 950
13. Igły do peanów, jałowe,
pakowane pojedynczo, opakowanie
zbiorcze po 100szt, rozmiar 0,3mm
30G0,3x30G – op. 240
14. Urządzenie kolec do pobierania
i aspirowania płynów oraz
przygotowywania leków z fiolek,
powierzchniaradełkowa, iglica z
tworzywa sztucznego, hydrofobowy
filtr bakteryjny 0,22μm, 0,20μm,
wolny od lateksu, DEHPi PCV,
łatwy w obsłudze, jałowy, pakowany
pojedynczo – szt. 3 000.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620,
33162000, 33171100, 33141220,

pakowana pojedynczow blister pack,
opakowanie zbiorcze a'100 szt.
0,5x25mm, 0,6x30mm, 0,6x40mm,
0,7x30mm, 0,7x40mm,0,8x40mm,
0,9x40mm, – op. 1 500
11. Igły iniekcyjne. Wykonane
ze stali nierdzewnej ostrzone w
trzech płaszczyznach, pokryte
silikonem.Polipropylenowa
nasadka kodowana kolorystycznie
zgodnie z kodem ISO. Sterylna,
pakowana pojedynczo wblister pack,
opakowanie zbiorcze a'100 szt.
1,1x40mm, 1,2x40mm, 1,6x40mm –
op. 950
12. Igły do peanów, jałowe,
pakowane pojedynczo, opakowanie
zbiorcze po 100szt, rozmiar 0,3mm
30G0,3x30G – op. 240
13. Urządzenie kolec do pobierania
i aspirowania płynów oraz
przygotowywania leków z fiolek,
powierzchniaradełkowa, iglica z
tworzywa sztucznego, hydrofobowy
filtr bakteryjny 0,22μm, 0,20μm,
wolny od lateksu, DEHPi PCV,
łatwy w obsłudze, jałowy, pakowany
pojedynczo – szt. 3 000.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620,
33162000, 33171100, 33141220,
33141310, 33141320, 33141323,
33141411,33141600, 33141640,
33141641, 33141642, 33198000,
33910000, 33141200
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia
FORMULARZ PARAMETRÓW
WYMAGANYCH
1.Strzykawka 3-częściowa LUER
o pojemności 2ml (rozszerzonej do
2,5ml).
— polipropylenowy, przezroczysty
cylinder z centrycznym stożkiem
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33141310, 33141320, 33141323,
33141411,33141600, 33141640,
33141641, 33141642, 33198000,
33910000, 33141200
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia
FORMULARZ PARAMETRÓW
WYMAGANYCH
1.Strzykawka 3-częściowa LUER
o pojemności 2ml (rozszerzonej do
2,5ml).
— polipropylenowy, przezroczysty
cylinder z centrycznym stożkiem
— polipropylenowy tłok w kolorze
kontrastującym z czterostronnym
podcięciem.
— gumowe uszczelnienie tłoka z
podwójnym pierścieniem.
— czarna skala co 0,1ml (cyfrowa co
0,5ml).
— logo producenta na korpusie.
— sterylna,
— pakowana pojedynczo w blister-
pack.
— opakowanie zbiorcze a'100 szt.
2.Strzykawka 3-częściowa LUER
o pojemności 5ml (rozszerzonej
do 5,5ml). – polipropylenowy,
przezroczystycylinder z centrycznym
stożkiem,
— polipropylenowy tłok w kolorze
kontrastującym z czterostronnym
podcięciem.
— gumowe uszczelnienie tłoka z
podwójnym pierścieniem.
— czarna skala co 0,2ml (cyfrowa co
1ml)
— logo producenta na korpusie.
— sterylna, pakowana pojedynczo w
blister-pack
Opakowanie zbiorcze 100 szt.
3. Strzykawka 3-częściowa LUER o
pojemności 10ml (rozszerzonej do
11ml).

— polipropylenowy tłok w kolorze
kontrastującym z czterostronnym
podcięciem.
— gumowe uszczelnienie tłoka z
podwójnym pierścieniem.
— czarna skala co 0,1ml (cyfrowa co
0,5ml).
— logo producenta na korpusie.
— sterylna,
— pakowana pojedynczo w blister-
pack.
— opakowanie zbiorcze a'100 szt.
2.Strzykawka 3-częściowa LUER
o pojemności 5ml (rozszerzonej
do 5,5ml). – polipropylenowy,
przezroczystycylinder z centrycznym
stożkiem,
— polipropylenowy tłok w kolorze
kontrastującym z czterostronnym
podcięciem.
— gumowe uszczelnienie tłoka z
podwójnym pierścieniem.
— czarna skala co 0,2ml (cyfrowa co
1ml)
— logo producenta na korpusie.
— sterylna, pakowana pojedynczo w
blister-pack
Opakowanie zbiorcze 100 szt.
3. Strzykawka 3-częściowa LUER o
pojemności 10ml (rozszerzonej do
11ml).
— polipropylenowy, przezroczysty
cylinder z centrycznym stożkiem
— polipropylenowy tłok w kolorze
kontrastującym z czterostronnym
podcięciem.
— gumowe uszczelnienie tłoka z
podwójnym pierścieniem.
— czarna skala co 0,2ml (cyfrowa co
1ml).
— logo producenta na korpusie
— sterylna, pakowana pojedynczo w
blister-pack.
— opakowanie zbiorcze a'100 szt
4. Strzykawka 3-częściowa LUER o
pojemności 20ml (rozszerzonej do
22ml).
— polipropylenowy, przezroczysty
cylinder z centrycznym stożkiem,
— polipropylenowy tłok w kolorze
kontrastującym z czterostronnym
podcięciem
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— polipropylenowy, przezroczysty
cylinder z centrycznym stożkiem
— polipropylenowy tłok w kolorze
kontrastującym z czterostronnym
podcięciem.
— gumowe uszczelnienie tłoka z
podwójnym pierścieniem.
— czarna skala co 0,2ml (cyfrowa co
1ml).
— logo producenta na korpusie
— sterylna, pakowana pojedynczo w
blister-pack.
— opakowanie zbiorcze a'100 szt
4. Strzykawka 3-częściowa LUER o
pojemności 20ml (rozszerzonej do
22ml).
— polipropylenowy, przezroczysty
cylinder z centrycznym stożkiem,
— polipropylenowy tłok w kolorze
kontrastującym z czterostronnym
podcięciem
— gumowe uszczelnienie tłoka z
podwójnym pierścieniem
— czarna skala co 0,5ml (cyfrowa co
5ml,
— logo producenta na korpusie,
— sterylna,
— opakowanie blister-pack.
— opakowanie zbiorcze 80 szt.
5. Strzykawka 3-częściowa LUER o
pojemności 50ml (rozszerzonej do
60ml).
— polipropylenowy, przezroczysty
cylinder z centrycznym stożkiem,
— polipropylenowy tłok w kolorze
kontrastującym z czterostronnym
podcięciem
— gumowe uszczelnienie tłoka z
podwójnym pierścieniem.
— czarna skala co 1ml (cyfrowa co
10ml).
— logo producenta na korpusie.
— sterylna,
— pakowana pojedynczo w blister-
pack.
— opakowanie zbiorcze a'25 szt.
6. Strzykawka Jałowa do płukana
pęcherza moczowego,

— gumowe uszczelnienie tłoka z
podwójnym pierścieniem
— czarna skala co 0,5ml (cyfrowa co
5ml,
— logo producenta na korpusie,
— sterylna,
— opakowanie blister-pack.
— opakowanie zbiorcze 80 szt.
5. Strzykawka 3-częściowa LUER o
pojemności 50ml (rozszerzonej do
60ml).
— polipropylenowy, przezroczysty
cylinder z centrycznym stożkiem,
— polipropylenowy tłok w kolorze
kontrastującym z czterostronnym
podcięciem
— gumowe uszczelnienie tłoka z
podwójnym pierścieniem.
— czarna skala co 1ml (cyfrowa co
10ml).
— logo producenta na korpusie.
— sterylna,
— pakowana pojedynczo w blister-
pack.
— opakowanie zbiorcze a'25 szt.
6. Strzykawka Jałowa do płukana
pęcherza moczowego,
— jałowy gumowy tłoczek o
podwójnym uszczelnieniu dający
gładki przesuw
— dobrze czytelna, niezmywalna
skala pomiarowa,
— możliwość zmiany końcówki do
cewnika lub do igły,
— trzon tłoka z wygodnym uchwytem
do aspiracji,
— skalowana co 1-2 ml,
— zabezpieczenie przed
wysunięciem tłoka
— rozmiar 100 ml
7. Strzykawka 3 częściowa
przeznaczona do podawania
insuliny. W komplecie z
niezintegrowaną igłą0,4x13mm.
— przeźroczysty cylinder wykonany
z polietylenu, umożliwiający
wizualizację zawartości.,
— uszczelnienie przez podwójny tłok
pierścienia na korku położonym na
szczycie tłoka,
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— jałowy gumowy tłoczek o
podwójnym uszczelnieniu dający
gładki przesuw
— dobrze czytelna, niezmywalna
skala pomiarowa,
— możliwość zmiany końcówki do
cewnika lub do igły,
— trzon tłoka z wygodnym uchwytem
do aspiracji,
— skalowana co 1-2 ml,
— zabezpieczenie przed
wysunięciem tłoka
— rozmiar 100 ml
7. Strzykawka 3 częściowa
przeznaczona do podawania
insuliny. W komplecie z
niezintegrowaną igłą0,4x13mm.
— przeźroczysty cylinder wykonany
z polietylenu, umożliwiający
wizualizację zawartości.,
— uszczelnienie przez podwójny tłok
pierścienia na korku położonym na
szczycie tłoka,
— płynny przesów tłoka,
— kryza ograniczająca,
zabezpieczająca przed wysunięciem
tłoka.,
— wyraźna, czytelna, czarna skala
ułatwiająca dawkowanie,
— kontrastujący, pomarańczowy tłok
dla strzykawki U-100j, dla strzykawki
U-40j kolor czerwony,
— jednorazowa, niepirogenna,
sterylizowana tlenkiem etylenu,
— opakowanie jednostkowe
zgodne z normą: PN-EN i PN-EN
868, typu blister-pack, pakowane
pojedynczo,opakowanie zbiorcze
100 sztuk
8. Strzykawka 3 częściowa
przeznaczona do podawania
insuliny. W komplecie z wtopioną igłą
0,4x13mm.
— przeźroczysty cylinder wykonany
z polietylenu, umożliwiający
wizualizację zawartości.
— uszczelnienie przez podwójny tłok
pierścienia na korku położonym na
szczycie tłoka
— płynny przesów tłoka, ,

— płynny przesów tłoka,
— kryza ograniczająca,
zabezpieczająca przed wysunięciem
tłoka.,
— wyraźna, czytelna, czarna skala
ułatwiająca dawkowanie,
— kontrastujący, pomarańczowy tłok
dla strzykawki U-100j, dla strzykawki
U-40j kolor czerwony,
— jednorazowa, niepirogenna,
sterylizowana tlenkiem etylenu,
— opakowanie jednostkowe
zgodne z normą: PN-EN i PN-EN
868, typu blister-pack, pakowane
pojedynczo,opakowanie zbiorcze
100 sztuk
8. Strzykawka jałowa do TBC
(tuberkulinówka) z igłą w zestawie,
— skalowana co 0,01ml. 0,1ml,
— jałowa,
— pakowana pojedynczo,
— op. Zbiorcze 100 szt.,
— precyzyjne dozowanie,
— zabezpieczenie przed
wysunięciem tłoka,
— igła w zestawie
— rozmiar 1 ml
9. Igła do rozpuszczania leków
— jednorazowa,
— jałowa,
— nasadka igły dopasowana do
końcówki luer-lock,
— apirogenne, z bocznym otworem,
— zapobiegająca pienieniu leków,
— przechodząca szybko i łatwo
przez gumowy korek fiolki,
— kształt ostrza zapobiegający
zatykaniu igły,
— szlif ołówkowy.
— rozmiar 18 Gx30 mm
10. Igły iniekcyjne.
— wykonane ze stali nierdzewnej
— ostrzone w trzech płaszczyznach
— pokryte silikonem.
— polipropylenowa nasadka
kodowana kolorystycznie zgodnie z
kodem ISO
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— kryza ograniczająca,
zabezpieczająca przed wysunięciem
tłoka.
— wyraźna, czytelna, czarna skala
ułatwiająca dawkowanie
— kontrastujący, pomarańczowy tłok
dla strzykawki U-100j, dla strzykawki
U-40j kolor czerwony
— jednorazowa
— niepirogenna, sterylizowana
tlenkiem etylenu,
— opakowanie jednostkowe zgodne
z normą: PN-EN i PN-EN 868, typu
blister-pack
— pakowane pojedynczo,
— opakowanie zbiorcze 100 sztuk
9. Strzykawka jałowa do TBC
(tuberkulinówka) z igłą w zestawie,
— skalowana co 0,01ml. 0,1ml,
— jałowa,
— pakowana pojedynczo,
— op. Zbiorcze 100 szt.,
— precyzyjne dozowanie,
— zabezpieczenie przed
wysunięciem tłoka,
— igła w zestawie
— rozmiar 1 ml
10. Igła do rozpuszczania leków
— jednorazowa,
— jałowa,
— nasadka igły dopasowana do
końcówki luer-lock,
— apirogenne, z bocznym otworem,
— zapobiegająca pienieniu leków,
— przechodząca szybko i łatwo
przez gumowy korek fiolki,
— kształt ostrza zapobiegający
zatykaniu igły,
— szlif ołówkowy.
— rozmiar 18 Gx30 mm
11. Igły iniekcyjne.
— wykonane ze stali nierdzewnej
— ostrzone w trzech płaszczyznach
— pokryte silikonem.
— polipropylenowa nasadka
kodowana kolorystycznie zgodnie z
kodem ISO
— sterylna,

— sterylna,
— pakowana pojedynczo w blister
pack,
— opakowanie zbiorcze a'100 szt.
— rozmiary 0,5x25mm, 0,6x30mm,
0,6x40mm, 0,7x30mm, 0,7x40mm,
0,8x40mm, 0,9x40mm,
11. Igły iniekcyjne.
— wykonane ze stali nierdzewnej
— ostrzone w trzech płaszczyznach,
— pokryte silikonem.
— polipropylenowa nasadka
kodowana kolorystycznie zgodnie z
kodem ISO.
— sterylna,
— pakowana pojedynczo w blister
pac
— opakowanie zbiorcze a'100 szt.
— rozmiary 1,1x40mm, 1,2x40mm,
1,6x40mm
12. Igły do peanów
— jałowe
— pakowane pojedynczo,
— opakowanie zbiorcze po 100szt,
— rozmiar 0,3mm 30G
13. Urządzenie kolec do pobierania
i aspirowania płynów oraz
przygotowywania leków z fiolek,
powierzchniaradełkowa,
— iglica z tworzywa sztucznego,
— hydrofobowy filtr bakteryjny
0,22μm, 0,20μm,
— wolny od lateksu, DEHP i PCV,
— łatwy w obsłudze,
— jałowy,
— pakowany pojedynczo.
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— pakowana pojedynczo w blister
pack,
— opakowanie zbiorcze a'100 szt.
— rozmiary 0,5x25mm, 0,6x30mm,
0,6x40mm, 0,7x30mm, 0,7x40mm,
0,8x40mm, 0,9x40mm,
12. Igły iniekcyjne.
— wykonane ze stali nierdzewnej
— ostrzone w trzech płaszczyznach,
— pokryte silikonem.
— polipropylenowa nasadka
kodowana kolorystycznie zgodnie z
kodem ISO.
— sterylna,
— pakowana pojedynczo w blister
pac
— opakowanie zbiorcze a'100 szt.
— rozmiary 1,1x40mm, 1,2x40mm,
1,6x40mm
13. Igły do peanów
— jałowe
— pakowane pojedynczo,
— opakowanie zbiorcze po 100szt,
— rozmiar 0,3mm 30G
14. Urządzenie kolec do pobierania
i aspirowania płynów oraz
przygotowywania leków z fiolek,
powierzchniaradełkowa,
— iglica z tworzywa sztucznego,
— hydrofobowy filtr bakteryjny
0,22μm, 0,20μm,
— wolny od lateksu, DEHP i PCV,
— łatwy w obsłudze,
— jałowy,
— pakowany pojedynczo.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacje o częściach zamówienia
Część nr:20

Zamiast:

Część nr: 20
Nazwa: Część 20. Maski tlenowe
1)
Krótki opis
1. Maska z rezerwuarem
tlenu i drenem – wykonana z
przeźroczystego i nietoksycznego
PCV – maska dowysokiej
koncentracji tlenu dla dorosłych i dla
dzieci – szt. 1 000
2. Maska z nebulizatorem i drenem
– wykonana z przeźroczystego i
nietoksycznego PCV – maska do

Powinno być:

Część nr: 20
Nazwa: Część 20. Maski tlenowe
1)
Krótki opis
1. Maska z rezerwuarem
tlenu i drenem – wykonana z
przeźroczystego i nietoksycznego
PCV – maska dowysokiej
koncentracji tlenu dla dorosłych i dla
dzieci – szt. 1 000
2. Maska z nebulizatorem i drenem
– wykonana z przeźroczystego i
nietoksycznego PCV – maska do
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średniejkoncentracji tlenu – maska
z regulowaną blaszką na nos, dla
dzieci i dla dorosłych – szt. 1 500
3. Maski do podawania tlenu
jednorazowego użytku – jałowe,
pakowane pojedynczo – w
opakowaniu zbiorczym100 szt. – szt.
55
4. Rezerwuar tlenu do worka
samorozprężającego. Objętość
rezerwuaru tlenu 1200ml,
wykonany z silikonu,bezwonny,
do łączenia z maską
resuscytacyjną, do stosowania
w przypadku hiperwentylacji,
regulowanyogranicznik ciśnienia dla
dzieci i dla dorosłych, do sterylizacji
w autoklawie 134 stopnie. – szt. 200.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620,
33162000, 33171100, 33141220,
33141310, 33141320, 33141323,
33141411,33141600, 33141640,
33141641, 33141642, 33198000,
33910000, 33141200
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia
FORMULARZ PARAMETRÓW
WYMAGANYCH
1. Maska z rezerwuarem tlenu i
drenem
— wykonana z przeźroczystego i
nietoksycznego PCV -
— maska do wysokiej koncentracji
tlenu
— dla dorosłych i dla dzieci
2. Maska z nebulizatorem i drenem
— wykonana z przeźroczystego i
nietoksycznego PCV
— maska do średniej koncentracji
tlenu
— maska z regulowaną blaszką na
nos,
— dla dzieci i dla dorosłych

średniejkoncentracji tlenu – maska
z regulowaną blaszką na nos, dla
dzieci i dla dorosłych – szt. 1 500
3. Maski do podawania tlenu
jednorazowego użytku – jałowe,
pakowane pojedynczo – w
opakowaniu zbiorczym100 szt. – szt.
55
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620,
33162000, 33171100, 33141220,
33141310, 33141320, 33141323,
33141411,33141600, 33141640,
33141641, 33141642, 33198000,
33910000, 33141200
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia
FORMULARZ PARAMETRÓW
WYMAGANYCH
1. Maska z rezerwuarem tlenu i
drenem
— wykonana z przeźroczystego i
nietoksycznego PCV -
— maska do wysokiej koncentracji
tlenu
— dla dorosłych i dla dzieci
2. Maska z nebulizatorem i drenem
— wykonana z przeźroczystego i
nietoksycznego PCV
— maska do średniej koncentracji
tlenu
— maska z regulowaną blaszką na
nos,
— dla dzieci i dla dorosłych
3. Maski do podawania tlenu
jednorazowego użytku
— jałowe,
— pakowane pojedynczo – w
opakowaniu zbiorczym 100 szt.
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3. Maski do podawania tlenu
jednorazowego użytku
— jałowe,
— pakowane pojedynczo – w
opakowaniu zbiorczym 100 szt.
4. Rezerwuar tlenu do worka
samorozprężającego. Objętość
rezerwuaru tlenu 1200ml.
— wykonany z silikonu,
— bezwonny,
— do łączenia z maską
resuscytacyjną,
— do stosowania w przypadku
hiperwentylacji,
— regulowany ogranicznik ciśnienia
dla dzieci i dla dorosłych,
— do sterylizacji w autoklawie 134
stopnie.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacje o częściach zamówienia
Część nr:51

Zamiast:

Część nr: 51
Nazwa: Część 51. Filtry do
inkubatora
1)
Krótki opis
1. Filtry powietrza pobieranego do
inkubatora
ATOM V-2100 G1 – szt. 50
2. Filtry powietrza pobieranego do
inkubatora ATOM V-85 – szt. 30
3. Filtry powietrza pobieranego do
inkubatora ISOLETTE C2000 – szt.
30
4. Filtry powietrza pobieranego do
inkubatora CALEO – szt. 80
5. Filtry powietrza pobieranego do
inkubatora Dräger 8000 SC – szt. 40
6. Filtry powietrza pobieranego do
inkubatora ATOM Rabee Incu i – szt.
40
7. Filtry powietrza pobieranego do
inkubatora Giraffe – szt. 80.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620,
33162000, 33171100, 33141220,
33141310, 33141320, 33141323,
33141411,33141600, 33141640,
33141641, 33141642, 33198000,
33910000, 33141200
3)

Powinno być:

Część nr: 51
Nazwa: Część 51. Filtry do
inkubatora
1)
Krótki opis
1. Filtry powietrza pobieranego do
inkubatora
ATOM V-2100 G1 – szt. 50
2. Filtry powietrza pobieranego do
inkubatora ATOM V-85 – szt. 30
3. Filtry powietrza pobieranego do
inkubatora ISOLETTE C2000 – szt.
30
4. Filtry powietrza pobieranego do
inkubatora CALEO – szt. 80
5. Filtry powietrza pobieranego do
inkubatora Dräger 8000 SC – szt. 40
6. Filtry powietrza pobieranego do
inkubatora ATOM Rabee Incu i – szt.
40
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620,
33162000, 33171100, 33141220,
33141310, 33141320, 33141323,
33141411,33141600, 33141640,
33141641, 33141642, 33198000,
33910000, 33141200
3)
Wielkość lub zakres
4)
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Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia
FORMULARZ PARAMETRÓW
WYMAGANYCH
1. Filtry powietrza pobieranego do
inkubatora ATOM V-2100 G1
2. Filtry powietrza pobieranego do
inkubatora ATOM V-85
3. Filtry powietrza pobieranego do
inkubatora ISOLETTE C2000
4. Filtry powietrza pobieranego do
inkubatora CALEO
5. Filtry powietrza pobieranego do
inkubatora Dräger 8000 SC
6. Filtry powietrza pobieranego do
inkubatora ATOM Rabee Incu i
7. Filtry powietrza pobieranego do
inkubatora Giraffe.

Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia
FORMULARZ PARAMETRÓW
WYMAGANYCH
1. Filtry powietrza pobieranego do
inkubatora ATOM V-2100 G1
2. Filtry powietrza pobieranego do
inkubatora ATOM V-85
3. Filtry powietrza pobieranego do
inkubatora ISOLETTE C2000
4. Filtry powietrza pobieranego do
inkubatora CALEO
5. Filtry powietrza pobieranego do
inkubatora Dräger 8000 SC
6. Filtry powietrza pobieranego do
inkubatora ATOM Rabee Incu i

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4

Zamiast:
09/12/2016   Godzina: 09:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
20/12/2016   Godzina: 09:30
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8

Zamiast:
09/12/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
20/12/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Informacje o częściach zamówienia Część nr 66

Tekst do dodania:

Część nr: 66
Nazwa: Część 2a. Rampy i łączniki
1)
Krótki opis
1. Zawór bezigłowy (łącznik antybakteryjny do wkłuć
centralnych), typy clave,filtr antybakteryjny do 7
dni, 600aktywacji, jałowy pakowny pojedynczo,
bez przedłużacza( opakowanie zbiorcze 50 sztuk)-
szt.3000.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000,
33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
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33141411,33141600, 33141640, 33141641, 33141642,
33198000, 33910000, 33141200
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania
lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH
1.Zawór bezigłowy (łącznik antybakteryjny do wkłuć
centralnych) – typy clave
— filtr antybakteryjny do 7 dni
— 600 aktywacji,
— jałowy
— pakowny pojedynczo,
— bez przedłużacza,
— opakowanie zbiorcze 50 sztuk.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Informacje o częściach zamówienia Część nr 67

Tekst do dodania:

Nazwa: Część 4a. Dreny do drenażu jamy opłucnej
1)
Krótki opis
1. Zestaw drenów do drenażu jamy opłucnej –
dreny do drenażu jedno i dwubutlowego, jałowy,
jednorazowegoużytku, zaopatrzony w dwie końcówki,
jedna dopasowana do zakończenia manometru,
druga stożkowakilkustopniowa pasująca do cewnika
drenującego, oznaczenia na opakowaniu w języku
polskim
1 butlowy – szt. 300
2 butlowy – szt. 70
2. Jałowy dren łączący do odsysania pola
operacyjnego. Długość 200cm, 300cm,
średnica wewnętrzna5mm, 7mm, zakończenie
obustronny lejek z możliwością docięcia i
uszczelnienia systemu, oba zakończeniapowinny
posiadać system zgięciowy. Wykonany z
przeźroczystego materiału przeznaczonego do
zastosowańmedycznych, nie zawierającego lateksu,
dren wzmocniony zapobiegający zasysaniu, gładka
powierzchniawewnętrzna, pakowany pojedynczo.
5mmx200cm, 5mmx300cm, 7mmx200cm, 7mmx300cm
6mmx200cm ;- szt.6 500
3.. Dren do ssaka niejałowy, rozszerzony z jednej
strony, pakowany pojedynczo, jednorazowy,
opakowaniezbiorcze 100 szt. 9mm x5mmx15000 – szt.
8 000
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000,
33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
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33141411,33141600, 33141640, 33141641, 33141642,
33198000, 33910000, 33141200
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania
lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH
1. Zestaw drenów do drenażu jamy opłucnej – dreny do
drenażu jedno i dwubutlowego, – jałowy,
— jednorazowego użytku,
— zaopatrzony w dwie końcówki, jedna
dopasowana do zakończenia manometru, druga
stożkowakilkustopniowa pasująca do cewnika
drenującego,
— oznaczenia na opakowaniu w języku polskim,
— 1 butlowy
— 2 butlowy
2. Jałowy dren łączący do odsysania pola operacyjnego
– długość 200cm., 300cm,
— średnica wewnętrzna 5mm, 7mm,
— zakończenie: obustronny lejek z możliwością
docięcia i uszczelnienia systemu, oba zakończenia
powinnyposiadać system zgięciowy,
— wykonany z przeźroczystego materiału
przeznaczonego do zastosowań medycznych, nie
zawierającegolateksu,
— dren wzmocniony zapobiegający zasysaniu,
— gładka powierzchnia wewnętrzn
— pakowany pojedynczo,
— rozmiar 5mmx200cm, 5mmx300cm, 7mmx200cm,
7mmx300cm 6mmx200cm
3. Dren do ssaka, - niejałowy,
- rozszerzony z jednej strony,
- pakowany pojedynczo,
-jednorazowy,
- opakowanie zbiorcze 100szt.
- rozmiar 9 mm x 5mm x15000

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Informacje o częściach zamówienia Część nr 68

Tekst do dodania:

Nazwa: Część 9a. Strzykawka 3 częściowa
przeznaczona do podawania insuliny
1)
Krótki opis
1. Strzykawka 3 częściowa przeznaczona do
podawania insuliny. W komplecie z wtopioną igłą
0,4x13mm,przeźroczysty cylinder wykonany z
polietylenu, umożliwiający wizualizację zawartości.
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Uszczelnienie przezpodwójny tłok pierścienia na
korku położonym na szczycie tłoka, płynny przesów
tłoka, , kryza ograniczająca,zabezpieczająca przed
wysunięciem tłoka. Wyraźna, czytelna, czarna skala
ułatwiająca dawkowanie.Kontrastujący, pomarańczowy
tłok dla strzykawki U-100j, dla strzykawki U-40j kolor
czerwony. Jednorazowa,niepirogenna, sterylizowana
tlenkiem etylenu, opakowanie jednostkowe zgodne
z normą: PN-EN i PN-EN 868,typu blister-pack,
pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 100 sztuk
– szt. 10 400
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000,
33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411,33141600, 33141640, 33141641, 33141642,
33198000, 33910000, 33141200
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania
lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH
1. Strzykawka 3 częściowa przeznaczona do
podawania insuliny. W komplecie z wtopioną igłą
0,4x13mm.
— przeźroczysty cylinder wykonany z polietylenu,
umożliwiający wizualizację zawartości.
— uszczelnienie przez podwójny tłok pierścienia na
korku położonym na szczycie tłoka
— płynny przesów tłoka, ,
— kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed
wysunięciem tłoka.
— wyraźna, czytelna, czarna skala ułatwiająca
dawkowanie
— kontrastujący, pomarańczowy tłok dla strzykawki
U-100j, dla strzykawki U-40j kolor czerwony
— jednorazowa
— niepirogenna, sterylizowana tlenkiem etylenu,
— opakowanie jednostkowe zgodne z normą: PN-EN i
PN-EN 868, typu blister-pack
— pakowane pojedynczo,
— opakowanie zbiorcze 100 sztuk

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Informacje o częściach zamówienia Część nr 69

Tekst do dodania:

Nazwa:Część 20a. Rezerwuar tlenu do worka
samorozprężającego
Krótki opis
1. Rezerwuar tlenu do worka samorozprężającego.
Objętość rezerwuaru tlenu 1200ml, wykonany
z silikonu,bezwonny, do łączenia z maską
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resuscytacyjną, do stosowania w przypadku
hiperwentylacji, regulowanyogranicznik ciśnienia dla
dzieci i dla dorosłych, do sterylizacji w autoklawie 134
stopnie. – szt. 200.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000,
33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411,33141600, 33141640, 33141641, 33141642,
33198000, 33910000, 33141200
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania
lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH
1. Rezerwuar tlenu do worka samorozprężającego.
Objętość rezerwuaru tlenu 1200ml.
— wykonany z silikonu,
— bezwonny,
— do łączenia z maską resuscytacyjną,
— do stosowania w przypadku hiperwentylacji,
— regulowany ogranicznik ciśnienia dla dzieci i dla
dorosłych,
— do sterylizacji w autoklawie 134 stopnie.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Informacje o częściach zamówienia Część nr 70

Tekst do dodania:

Nazwa:Część 51a.Filtry do inkubatora
1)
Krótki opis
1. Filtry powietrza pobieranego do inkubatora Giraffe –
szt. 80.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000,
33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411,33141600, 33141640, 33141641, 33141642,
33198000, 33910000, 33141200
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania
lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH
1. Filtry powietrza pobieranego do inkubatora Giraffe
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VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/12/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-155405
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