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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:203011-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Włocławek: Urządzenia medyczne
2017/S 101-203011

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
ul. Wieniecka 49
Punkt kontaktowy: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we
Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek
Osoba do kontaktów: Karina Kmieciak
87-800 Włocławek
Polska
Tel.:  +48 544129450
E-mail: przetargi@szpital.wloclawek.pl 
Faks:  +48 544129432
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.szpital.wloclawek.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
DZP/22/2017 DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB
ODDZIAŁÓW, PORADNI WSS ORAZ ZAKŁADÓW DIAGNOSTYCZNYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy

mailto:przetargi@szpital.wloclawek.pl
http://www.szpital.wloclawek.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Wojewódzki Szpital specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 49, 87-800
Włocławek, Magazyn Medyczny.
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb oddziałów,
poradni WSS oraz zakładów diagnostycznych przez okres 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 905 341,36 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Część nr 1. Aparaty do przetaczania
1) Krótki opis

1. Aparaty do infuzji, jałowe, zacisk rolkowy umożliwiający regulację kroplenia, szczelne połączenie z kaniulą,
stabilne wkłucie do butelki odpowietrznik z filtrem powietrza, pakowane pojedynczo folia papier Szt. 390 000
2. Aparaty do infuzji bursztynowe do przetaczania leków światłoczułych Szt. 1000
3. Aparat do transfuzji, jałowy zacisk rolkowy umożliwiający regulację kroplenia, szczelne połączenie z kaniulą,
stabilne wkłucie do butelki odpowietrznik z fltrem powietrza, pakowane pojedynczo folia papier, filtr 170/200µm
Szt. 34 000
4. Strzykawka bursztynowa, 50 ml, końcówka typu LUER przeznaczona do współpracy z pompami infuzyjnymi
w celu podawania leków światłoczułych Szt. 2000
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5.Przedłużacze do pomp infuzyjnych, jałowe, dren przeźroczysty, elastyczne, pakowane pojedynczo folia papier
Szt. 20 000
6.Przedłużacze do pomp infuzyjnych bursztynowe, jałowe, dren zakończony łącznikiem LUER-LOCK i
łącznikiem Luer, opakowanie jednostkowe typu blister – pack Szt. 1000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Część nr 2. Nakłuwacze neonatologiczne
1) Krótki opis

1. Nakłuwacze neonatologiczne ostrze rozmiar 1,2; Szt.7 000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Część nr 3. Cewniki, pojemniki na mocz
1) Krótki opis

1. Cewnik Foleya dwudrożny, jałowe wykonane z lateksu silikonowanego, dwurożne, gładkie zakończenie
cewnika ułatwiające wprowadzenie, szczelne połączenie cewnika z workiem lub strzykawką, balonik łatwo
napełniający się i łatwy do opróżnienia przy rozcewnikowaniu, czytelne oznakowanie rozmiaru, elastyczny
niezasysanie się przy płukaniu, pakowaany podwójnie, opakowanie zbiorcze po 10 sztuk
10 ch/dł 28cm szt. 240
12 ch / dł 40cm szt. 1 000
14 ch / dł 40cm szt. 1 500
16 ch / dł 40cm szt. 6 300
18 ch / dł 40cm szt. 9 000
20 ch / dł 40cm szt. 2 800
6 ch szt. 100
8 ch szt. 100
2.Cewnik foleya silikonowy, przeźroczysty, dwurożny, jałowy, 100 % silikon, balon 5 ml, przeźroczysty. 10 CH,
12 CH, 14 CH, 16 CH, 18 CH, 20 CH, 22 CH szt. 2 400.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640
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3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Część nr 4. Pojemniki na mocz
1) Krótki opis

1. Wieszaki przyłóżkowe do worków moczowych, wielorazowego użytku, dopasowane do każdego rodzaju
łóżka Szt. 500
2. Woreczki do moczu dla noworodków i niemowląt, dla chłopców i dla dziewczynek, jałowe, pojemność ok. 100
ml, kształt otworu odpowiedni dla płci dziecka Szt. 6 000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Część nr 5. Cewniki do odsysania
1) Krótki opis

1. Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, otwór centralny i dwa boczne otwory zapobiegające
zasysaniu śluzówki, zakończenie nie kaleczące śluzówki, pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 10
sztuk, jałowy, barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu 4CH, 6CH, 8CH, 10CH 12CH, 14CH,
16CH, 18CH, Szt. 24 000
2. Cewnik do odsysania z lewego oskrzela, jałowy, pakowany pojedynczo, jednorazowy, z zakończeniem –
wygięciem umożliwiającym oddesanie z lewego oskrzela, zakończenie nie kaleczące śluzówki 14CH dł. 60 cm
Szt. 6 000
3. Cewnik do podawania tlenu przez nos, tzw. nosek dł. 140 – 210 cm Szt. 15 000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Część nr 6. Cewnik zewnętrzny
1) Krótki opis

1. Cewnik zewnętrzny z paskiem dwustronnie samoprzylepnym (hydrokoloidowym) Ø20 – Ø40 Szt. 200.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640
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3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Część nr 7. Drobny sprzęt medyczny
1) Krótki opis

1. Pojemnik z łopatką w komplecie (do pobierania próbek kału), opakowanie zbiorcze max. 100 szt., z tworzywa
sztucznego Szt. 35 000
2. Kieliszki do leków wielorazowe, szklane, z podziałką na 5ml, 10ml, 15ml Szt. 4 000
3. Kieliszki do leków jednorazowe, z tworzywa sztucznego, z podziałką 5ml, 10ml, 15ml Szt. 15 000
4. Szpatułka drewniana, jałowa, pakowana pojedynczo, opakowanie zbiorcze max 100 sztuk Op. 500
5. Zaciskacz do pępowiny, jałowy, pakowany pojedynczo Szt. 4 500
6. Opaski identyfikacyjne dla noworodków, op. Zbiorcze 50 sztuk, hypoalergiczne, pole zapisu 6cm/1,8cm,
sterylne, pole zapisu odporne na wilgoć podczas kąpieli Szt. 6 000
7. Opaski identyfikacyjne dla dorosłych, op. Zbiorcze 50 sztuk, hypoalergiczne, pole zapisu 6cm/1,8cm,
sterylne, pole zapisu odporne na wilgoć podczas kąpieli Szt. 73 000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Część nr 8. Bielizna i odzież jednorazowego użytku nr 1.
1) Krótki opis

1. Maska chirurgiczna 3 warstwowa z kształtką na nos wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej
minimum 99,5 %. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski
dodatkowym oznaczeniem graficznym. długość: min. 170 mm, szerokość: min. 90 mm przed rozłożeniem;
długość kształtki min. 12 cm,troki min. 30 cm szt 65 000
2. Czepek typu rondo, min. 60 cm; gramatura max. 12 g/m2 szt 33 000
3. Czepek wiązany furażerką, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny pochłaniającej pot, górna z
lekkiego polipropylenu, gramatura cz. bocznej min. 45 g/m2, cz. górnej max.10 g/m2 szt 2 000
4. Prześcieradła włókninowe 210x130 cm lub większe, o gramaturze min 45g/m2 szt 50 000
5. Ochraniacze na obuwie, wykończone gumką, wykonane z folii antypoślizgowej, uniwersalne szt 6 000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
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Nazwa: Część nr 9. Bielizna i odzież jednorazowego użytku nr 2.
1) Krótki opis

1. Fartuch higieniczny, włókninowy, gramatura max. 24 g/m2, rękawy wykończone gumką lub mankietem,
przewiązywany przy szyi i w talii na troki, rozmiar od L do XXL L-XXL szt 14 000
2. Fartuch przedni z folii, materiał zatrzymujący płyny, zakładany przez szyję i wiązany w pasie, grubość
0,02mm. Minimalne wymiary 80x130 cm szt 15 000
3. Koszula higieniczna dla pacjenta bez rękawów rozmiar L, rozcięcie z przodu i troczki do wiązania, miękki,
nierzezroczysty materiał, jednorazowy, pakowane max. Po 10 sztuk, L-XXL szt 12 000
4. Komplet bielizny jednorazowej bluza +spodnie, bluza krótki rękaw, nieprzeźroczysty materiał, gramatura 45g/
m2 S-XXXL szt 2 000
5. Pościel jednorazowa – komplet, prześcieradło 150x200 poszwa 154x210 poszewka 80x70, gramatura min.
20g/m2 szt 3 000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: Część nr 10. serwety i materace wraz z pompą dla potrzeb GBO
1) Krótki opis

1. Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo
na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy
zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej
warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed
przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Parametry: – chłonność min. 35ml/100cm2, –
gramatura podstawowa: 295 g/m2 – wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej
51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej
niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu. – zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci
min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik chłonności min. 2650 % – pakowana po 20 sztuk/najmniejsze opakowanie
jednostkowe. 90x203 cm szt 5 000
2. Pompa kompatybilna z materacem na wózku, zasilanie 230 V szt 2
3. Materac pod pacjenta 90 x 203 cm, powierzchnia spodnia wyposażona w > 2000 otworów powietrznych,
możliwość wielokrotnego stosowania, udźwig > 450 kg, graficzne oznaczenie sposobu ułożenia pacjenta. szt
10.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 11
Nazwa: Część nr 11. Pieluchomajtki
1) Krótki opis

1. Pieluchomajtki dla dorosłych, wykonane w całości z warstw przepuszczających powietrze i parę wodną,
w tym z zastosowaniem jako zewnętrznej warstwy izolacyjnej paroprzepuszczalnego laminatu, dla osób o
obwodzie pasa 75-110 cm, chłonność minimum 2200 g wg ISO 11948-1, cztery przylepcorzepy umożliwiające
wielokrotne odpinanie i zapinanie, podwójny wkład chłonny z superabsorbentem, system zapobiegający
powstawaniu nieprzyjemnego zapachu, indykator wilgotności – nadruk tuszem rozpływającym się pod wpływem
cieczy, wzdłuż wkładu chłonnego osłonki boczne skierowane na zewnątrz, dopasowujące się do kształtu ciała M
Szt. 28 580
2. Pieluchomajtki dla dorosłych, wykonane w całości z warstw przepuszczających powietrze i parę wodną,
w tym z zastosowaniem jako zewnętrznej warstwy izolacyjnej paroprzepuszczalnego laminatu, dla osób o
obwodzie pasa 100-150 cm, chłonność minimum 2500 g wg ISO 11948-1, cztery przylepcorzepy umożliwiające
wielokrotne odpinanie i zapinanie, podwójny wkład chłonny z superabsorbentem, system zapobiegający
powstawaniu nieprzyjemnego zapachu, indykator wilgotności – nadruk tuszem rozpływającym się pod wpływem
cieczy, wzdłuż wkładu chłonnego osłonki boczne skierowane na zewnątrz, dopasowujące się do kształtu ciała L
Szt. 114 280
3. Pieluchomajtki dla dorosłych, wykonane w całości z warstw przepuszczających powietrze i parę wodną,
w tym z zastosowaniem jako zewnętrznej warstwy izolacyjnej paroprzepuszczalnego laminatu, dla osób o
obwodzie pasa 130-170 cm, chłonność minimum 2500 g wg ISO 11948-1, cztery przylepcorzepy umożliwiające
wielokrotne odpinanie i zapinanie, podwójny wkład chłonny z superabsorbentem, system zapobiegający
powstawaniu nieprzyjemnego zapachu, indykator wilgotności – nadruk tuszem rozpływającym się pod wpływem
cieczy, wzdłuż wkładu chłonnego osłonki boczne skierowane na zewnątrz, dopasowujące się do kształtu ciała
XL Szt. 13 020
4. Podkłady poporodowe niejałowe, rozmiar 34x9 cm, nadające się do sterylizacji w parze wodnej, w
opakowaniu po 10 sztuk Szt. 15 000
5. Wkładki chłonne z anatomicznie ukształtowanym wkładem z pulpy w postaci paska włókniny
rozprowadzajacego ciecz równomiernie po wkladzie chłonnym, osłonki boczne wzdłóż wkladu chłonnego
zapobiegające wyciekom, warstwa izolacyjna zewnętrzna – paraprzepuszczaalny laminat, chłonność wg ISO
11948 – 1min. 900g, długość całkowita min. 410 mm, długość wkładu chłonnego min. 380 mm, szerokość
całkowita min. 200-140-210 mm(przód-środek-tył), szerokość wkładu chłonnego min 170-110-180mm Szt. 46
000
6. Pieluszki dla dzieci o wadze 2-5 kg, przepuszczające powietrze, z wycięciem na kikut pępowinowy z atestem
PZH Szt. 2 664
7. Pieluszki dla dzieci o wadze 5-9 kg, przepuszczające powietrze, z atestem PZH Szt. 192
8. Pieluszki dla dzieci o wadze 8-18kg, przepuszczające powietrze, z atestem PZH Szt. 200
9. Pieluszki dla dzieci o wadze 12-25kg, przepuszczające powietrze, z atestem PZH Szt. 1 881.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 12
Nazwa: Część nr 12. Podkłady higieniczne
1) Krótki opis

1. Podkład higieniczny, 2 warstwowy z wyściółką chłonną, wzmocniony podłużnymi nitkami, rozstawionymi nie
szerzej niż 20 cm, gramatura minimum 60 g/m2, opakowanie max. 100 sztuk 80-120 Szt. 49 595
2. Pokrycia higieniczne w rolce, nieprzemakalne, jednorazowego użytku, ok. 130-150 szt w rolce 60 x 50 cm
rolki 2 400
3. Podkład higieniczny, jednorazowy, w opakowaniu max 50 szt 40x60, 60x90; Szt. 67 650.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13
Nazwa: Część nr 13. Elektrody i papier
1) Krótki opis

1. Elektrody do EKG piankowe z żelem stałym przeznaczone do monitorowania noworodków, łatwe mocowanie
przewodów, dobra przepuszczalność i trwałość mocowania, bardzo dobre przewodzenie, wykonane z pianki
poliuretanowej, hipoalergiczne, wyposażone w czujnik Ag/AgCl, op. max do 50 sztuk, jednorazowe 25
mm-30mm; Szt. 7 500
2. Elektrody do EKG piankowe z żelem stałym dla dorosłych – wykonane z pianki polietylenowej ze stałym
żelem- nie pozostawiające żelu na skórze owalne, estetyczne łatwe dojście do odklejenia osłonek łatwe
mocowanie przewodów przepuszczalność i trwałość mocowania bardzo dobre przewodzenie, hipoalergiczne,
jednorazowego użytku, op. max. do 50 szt. 48mm-55mm, 50mm-55mm, 2mm-45mm ;Szt. 260 000
3. Elektrody do EKG bezcieniowe dla dorosłych, z pianki pliuretanowej, łatwe mocowanie przewodów,
przepuszczalność i trwałość mocowania, bardzo doobre przewodzenie, hipoalergiczne, mozliwość wykonania
RTG bez odklejania elektrody, jednorazowego użytku, op.max. do 50szt. 48mm-55mm Szt. 3 000
4. Papier do badań EKG
a. AsCard A4 – 112x25 ASPEL S rolki 2 500
b. Do aparatu GQW 110.2.140 110x140mmx200 kartek Bl. 2 500
c. Life Pack 107mm x 23mm Szt. 1 000
5. Papier USG UPP-110 HD Rolki110mm x 20m rolki. 550
6. Papier do KTG
a. Do aparatu OXFORD SANICAID
143 x 150 x 300 Bl. 200
b. Do aparatu typu SRF 618B++ firmy OXFORD Bl. 60
c. Do aparatu monitor COROMETRICS BAO seria 17 firmy OXFORD 152 x 90 x 150P Bl. 120.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres
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4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14
Nazwa: Część nr 14. Ręcznik celulozowo- włókninowy bezpyłowy do głowic USG
1) Krótki opis

1. Ręcznik celulozowo-włókninowy bezpyłowy – zalecenia producenta do czyszczenia głowic aparatu USG,
wys. 23-25cm, 130m – 170m, ok. 300 odc., waga 2 – 2,5 kg rolki 150.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15
Nazwa: Część nr 15. Filtry antybakteryjne
1) Krótki opis

1. Filtr antybakteryjny, antywirusowy do respiratorów, jałowy, o czułości 99,9999 %, z portem bocznym do
podawania tlenu, mechaniczne, hydrofobowe – z wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność nawilżenia min.
31mg/1litr wody. Złącze pacjenta/respiratora 22m/15m Dla dorosłych Szt. 1 000
2. Filtr antybakteryjny, antywirusowy do zabiegów operacyjnych, jałowy, elektrostatyczny o czułości 99,99 %, z
portem bocznym do podawania tlenu, zakres objętości oddechowej 150 – 1000 ml. Złącze pacjenta/ aparatu do
znieczulenia 22m/15m Dla dorosłych Szt. 16 000
3. Filtr antybakteryjny, antywirusowy do zabiegów operacyjnych, antywirusowy do zabiegów operacyjnych,
jałowy, elektrostatyczny o czułości 99,99 %, z portem bocznym do podawania tlenu, dla dziei z wyraźnie
wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, objętoć martwa do 29 ml, zakres pojemności
oddechowej 50 – 300 ml. Złącze pacjenta/ aparatu do znieczulenia 22m/15m Dla dzieci Szt. 1 200
4. Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheotomijnych, jałowy, z portem do podawania tlenu, obudowa z
przeźroczystego tworzywa, w środku materiał hygroskopowy Szt. 2 400
5. Filtr na dren, antybakteryjny do ssaków. Uniwersalny, antybakteryjny i antywirusowy. Średnica przyłącza węży
po obu stronach 3-6mm i 6-8 mm. Efektywność filtracji 99 %. Membrana hydrofobowa zabezpieczająca przed
przedostaniem się płynów do ssaka. Łatwy w obsłudze. Pakowany pojedynczo lub w opakowaniu zbiorczym.
Szt. 200.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16
Nazwa: Część nr 16. Filtry do ssaka
1) Krótki opis
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1. Filtr do ssaka BOSCAROL, jednorazowy, przeźroczysty, antybakteryjny Szt. 400
2. Filtr do ssaka ATMOS, jednorazowy, przeźroczysty, antybakteryjny Szt. 40.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 17
Nazwa: Część nr 17. Rurki intubacyjne
1) Krótki opis

1. Rurki intubacyjne bez mankietu uszczelniającego, jałowe, pakowane pojedynczo, właściwości poślizgowe,
materiał odporny na złamania, dopasowujące się do anatomii pacjenta, gładkie zakończenie rurki, nitka
kontrolna RTG na całej długości rurki, wyraźne czytniki głębokości, półprzeźroczyste lub przeźroczyste 2,0 mm
2,5 mm, 3,00 mm, 3,5 mm, 4,00 mm, 4,5 mm, 5,00 mm, 5,5 mm, 6,00mm (wew.) Szt. 750
2. Rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym, jałowe, pakowane pojedynczo, właściwości poślizgowe,
materiał odporny na złamania, dopasowujące się do anatomii pacjenta, gładkie zakończenie rurki, nitka
kontrolna RTG na całej długości rurki, wyraźne czytniki głębokości, posiadające otwór Murphiego, mankiet
uszczelniający niskociśnienowy łatwo napełniający i usuwalny przy rozintubowaniu, wygładzone dla strun
głosowych krawędzie otworu Murphiego, półprzeźroczyste lub przeźroczyste 3,00 mm, 3,5 mm, 4,00 mm, 4,5
mm, 5,00 mm, 5,5 mm, 6,00mm, 7,00 mm, 8,00 mm, 9,00 mm (wew) Szt. 8 100
3. Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem uszczelniającym, jałowe, pakowane pojedynczo, właściwości
poślizgowe, materiał odporny na złamania, dopasowujące się do anatomii pacjenta, gładkie zakończenie
rurki, nitka kontrolna RTG na całej długości rurki, wyraźne czytniki głębokości, mankiet uszczelniający
niskociśnieniowy łatwo napełniający i usuwalny przy rozintubowaniu, zbrojenie zapewniające odporność na
złamania rurki 6,0 mm, 7,0 mm 8,0mm, 9,0 mm (wew) Szt. 1 650
4. Rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym do intubacji przez nos tzw. rurka donosowa, jałowe,
pakowane pojedynczo, właściwości poślizgowe, materiał odporny na złamania, dopasowujące się do anatomii
pacjenta, gładkie zakończenie rurki, nitka kontrolna RTG na całej długości rurki, wyraźne czytniki głębokości,
posiadające otwór Murphiego lub nie, mankiet uszczelniający niskociśnieniowy łatwo napełniający i usuwalny
przy rozintubowaniu, wygładzone dla strun głosowych krawędzie otworu Murphiego, podwójne wygięcie
ułatwiające, intubację przez nos, 6,0mm, 7,0 mm Szt. 160
5. Rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym do przedłużonej intubacji z odsysaniem znad mankietu,
jałowe, pakowane pojedynczo, właściwości poślizgowe, materiał odporny na złamania, dopasowujące
się do anatomii pacjenta, gładkie zakończenie rurki, nitka kontrolna RTG na całej długości rurki, wyraźne
czytniki głębokości, posiadające otwór Murphiego, mankiet uszczelniający z systemem Lanz-o wysokiej
objętości i niskim ciśnieniu napełnienia mankietu, dren umożliwiający odsysanie wydzieliny z nad mankietu
uszczelniającego 7,0 mm 8,0 mm Szt. 30.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres
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4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 18
Nazwa: Część nr 18. Rurka inkubacyjna z odsysaniem znad mankietu
1) Krótki opis

1. Rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym z odsysaniem z nad mankietu, jałowe, pakowane
pojedynczo, właściwości poślizgowe, materiał odporny na złamania, dopasowujące się do anatomii pacjenta,
gładkie zakończenie rurki, nitka kontrolna RTG na całej długości rurki, wyraźne czytniki głębokości, posiadające
otwór Murphiego, mankiet uszczelniający niskociśnieniowy łatwo napełniający i usuwalny przy rozintubowaniu,
wygładzone dla strun głosowych krawędzie otworu Murphiego, dren umożliwiający odsysanie wydzieliny z nad
mankietu uszczelniającego 8,0mm, 9,0 mm; Szt. 160.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 19
Nazwa: Część nr 19. Rurka inkubacyjna do terapii surfaktantem
1) Krótki opis

1. Rurki intubacyjne bez mankietu uszczelniającego do terapii surfaktantem, jałowe, pakowane pojedynczo,
właściwości poślizgowe, odporny na złamania materiał, dopasowujące się do anatomii pacjenta, gładkie
zakończenie rurki,, nitka kontrolna RTG na całej długości rurki, wyraźne czytniki głębokości, drenik do
podawania surfaktantu lub innych leków, lub/i monitorowania ciśnienia w drogach oddechowych Rozmiar: 2,0
mm(wew.) 2,5 mm (wew) 3,0mm (wew) 3,5 mm (wew) 4,0 mm (wew); Szt. 180.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 20
Nazwa: Część nr 20. Stabilizator do rurek inkubacyjnych
1) Krótki opis

1. Stabilizator do rurek intubacyjnych, uniwersalne rzepy umożliwiające szybkie i skuteczne umocowanie
stabilizatora wokół głowy, regulowany uchwyt pozwalający na łatwe i szybkie zamontowanie każdego rozmiaru
rurki intubacyjnej, tzw. gryzak zapobiegający traumatyzacji pacjenta i i szkodzeniu (nagryzieniu) rurki,
dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie wydzieliny z jamy ustnej, dostępne w kolorze niebieskim, jałowe,
opakowanie papier-folia Szt. 400.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 21
Nazwa: Część nr 21. Rurki tracheostomijne
1) Krótki opis

1. Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym, jałowe, pakowane pojedynczo, wykonane z
termoplastycznego PCV, cienkościenny mankiet – balonik kontrolny wskazujący wypełnienie mankietu,
oznaczenie średnicy rurki, przeźroczysty kołnierz, stożkowe zakończenie rurki, zaoblonym samoblokującym się
mandrynem z otworem na prowadnicę co ułatwia wymianę rurki Rozmiar: 6,0 mm (wew.) do 10 mm (wew) Szt.
160
2. Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym z odsysaniem z nad mankietu, jałowe, pakowane
pojedynczo, własciwosci poślizgowe, materiał odporny na złamania, dopasowujace się do anatomii pacjenta,
gładkie zakończenie rurki, nitka kontrolna RTG na całej długosci rurki, półprzeźroczyste, mankiet uszczelniający
niskociśnieniowy latwo napełniajacy i usuwalny przy rozintubowaniu, dren umożliwiajacy odsysanie wydzieliny z
nad mankietu uszczelniajacego rurki. Rozmiar: 5,0mm (wew.) do 10,0 mm (wew) Szt. 560
3. Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym z możliwością regulacji głębokości rurki, jałowe,
pakowane pojedynczo, właściwości poślizgowe, material odporny na złamania, dopasowujące się do anatomii
pacjenta, gładkie zakończenie rurki, nitka kontrolna RTGna całej długości rurki, półprzeźroczyste, mankiet
uszczelniający niskociśnieniowy łatwo napełniajacy i usuwalny przy rozintubowaniu, możliwość regulacji
głębokości rurki regulowanym położeniem kołnierza. Rozmiar: 7,0 mm (wew.) do 10,0mm (wew) Szt. 130
4. Rurka tracheostomijna foniatryczna z mankietem uszczelniającym, jałowe, pakowne pojedynczo, właściwości
poślizgowe, materiał odporny na złamania, dopasowujące się do anatomii pacjenta, gładkie zakończenie rurki,
półprzeźroczyste, mankiet uszczelniający niskociśnieniowy łatwo napełniający i usuwalny przy rozintubowaniu,
z nasadką do mówienia ORATOR, z 2 różnymi kaniulami, ze szczoteczką i z opaską. Rozmiar: 8,0 mm (wew.)
do 9,0mm (wew) Szt. 40.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 22
Nazwa: Część nr 22. Rurka ustno- gardłowa, maski, prowadnice
1) Krótki opis

1. Rurka ustno-gardłowa, jałowa, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, kształt anatomiczny, rozmiar
kodowany kolorami 0/5 cm, 2/7 cm, 3/8cm, 4/9 cm, 5/10 cmm Szt. 2 070
2. Prowadnica intubacyjna do ukształtowania drutem, jałowa jednorazowego użytku 2 dł. 225 mm, 4 dł. 335 mm,
5 dł. 365 mm Szt. 180
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3. Maska krtaniowa z mankietem uszczelniającym, jałowe, jednorazowe, dopasowujące się do anatomii
człowieka, półprzeźroczysta, wykonana z termoplastycznego tworzywa PVC, zapewniającego dużą
elastyczność rurki, korpus maski elastyczny zz dokładnym opisem, informacje o rozmiarze maski na rurce oraz
baloniku kontrolnym, przeźroczysty łącznik umożliwiający obserwację wzrokową, uniwersalny łącznik 15 mm,
eliptyczny kształt oraz elastyczny mankiet uszczelniający pozwalający na prostą i atraumatyczną intubację,
znacznik RTG na całej długości maski, bez lateksu 1 < 5 kg 1,5 dla 5-10 kg 2 dla 10-20 kg 2,5 dla 20-30 kg, 3
dla 30-50 kg, 4 dla 50-70 kg, 5 powyżej 70 kg Szt. 240.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 23
Nazwa: Część nr 23. Rurka nosowo- gardłowa
1) Krótki opis

1. Rurka nosowo-gardłowa, wykonana z miękkiego i przeźroczystgo i delikatnego PCV medycznego, bez
lateksu, końcówka rurki zokrąglona i ścięta pod kątem, co powoduje, że jest łatwa do założenia i bezpieczna
dla pacjenta, przeznaczona do utrzymania drożności dróg oddechowych górnego odcinka, stosowana do
ratunkowego udrożnienia dróg oddechowych u osób nieprzytomnych
Ch 26 – 6,5mm, Ch 28 – 7,0mm, Ch 30 – 7,5mm, Ch 32 – 8,0mm; Szt. 80.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 24
Nazwa: Część nr 24. Rurka krtaniowa LT-D zestaw
1) Krótki opis

1. Rurka krtaniowa LT-D, w skład zestawu wchodzi: rurka, strzykawka, zagryzak i taśma mocująca,
jednorazowa, jednoświatłowa, pakowana sterylnie, kształt i budowa rurrki ułatwiajaca wprowadzenie do
części krtaniowej gardła na ślepo bez użycia laryngoskopu, posiadająca dwa mankiety stabilizujące rurkę,
uszczelniające część ustną i nosową gardła, w zestawie taśma mocująca i strzykawka, na której naniesione są
objętości powietrza w zalezności od rozmiaru rurki, rozmiary rurki oznaczone kolorystycznie ułatwiające dobór
odpowiedniego rozmiaru
nr 1 dzieci 5-12 kg,;
nr 2,5 dzieci 125 -150 cm,
nr 3 dorośli <155 cm,
nr 4 dorośli 155 – 180 cm,
nr 5 dorośli > 180 cm
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Szt. 500.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 25
Nazwa: Część nr 25. Rurka tracheostomijna z polietylenu
1) Krótki opis

1. Rurka tracheotomijna z polietylenu z otworem / bez otworu, jałowa, pakowana pojedynczo ,dopasowująca
się do anatomii pacjenta, gładkie zakończenie rurki nie powodujące podrażnienia ściany tchawicy, opakowanie
foliowo papierowe, rurka z otworem lub bez w środkowej części rurki zewnętrznej – standardowe i przedłużone,
rurka do stosowania okresowego lub ciągłego 6,0 mm(wew.), 7,0 mm (wew.) 8,0 mm (wew.) 9,0mm (wew.)
10,0mm(wew.) Szt. 320.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 26
Nazwa: Część nr 26. Igły do znieczuleń
1) Krótki opis

1. Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z mandrynem i końcówką standard, jałowa, z mandrynem
stalowym, szlif typu Quinckego, przejrzysty uchwyt z końcówka lock, blokada zabezpieczająca przed rotacją
wsuniętego mandrynu, rowkowy uchwyt mandrynu dla pewnego uchwytu lub uchwytu iły o eliptycznym kształcie
z dodatkowymi znacznikami poprawiającymi chwyt i czucie igły, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającemu
kodowi kolor – rozmiar, pakowana pojedynczo, z igła prowadzącą
Rozmiar
22G (od 88mm-120mm),
25G lub 26G (120mm-130mm)
25G (88mm-90mm)
2. Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem typu Pensil Point pakowana razem z prowadnicą,
jałowa, z mandrynem stalowym, szlif typu Pensil point, przejrzysty uchwyt z końcówką lock, blokada
zabezpieczająca przed rotacją wsuniętego mandrynu, rowkowy uchwyt mandrynu dla pewnego uchwytu lub
uchwytu igły o eliptycznym kształcie z dodatkowymi znacznikami poprawiającymi chwyt i czucie igły, uchwyt
mandrynu w kolorze odpowiadającemu kodowi kolor-rozmiar, pakowana z prowadnicą, z igłą prowadzącą.
Rozmiar:
27G dł. ok. 88mm-90mm ze szlifem typu Pencil Point
26G dł. ok.88mm-90mm ze szlifem typu Pencil Point
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25G dł.-156mm ze szlifem typu Pencil Point
27G dł. -120 mm ze szlifem typu Pencil Point.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 27
Nazwa: Część nr 27. Zestaw do kaniulacji centralnych
1) Krótki opis

1. Zestaw do kaniulacji żył centralnych z antybakteryjnym dwuświatłowym cewnikiem, – antybakteryjny
cewnik do żył centralnych wykonany poliuretanu i mieszaniny srebra z innym składnikiem antybakteryjnym
np. chlorheksdyną, – kontrastujący w promieniach RTG, – ze znacznikiem głębokości, – ze zintegrowanymi
z cewnikiem przezroczystymi przedłużeniami, z kolorowymi końcówkami i klamerkami – „zaciskami”, – z
oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy, lub z oznaczeniami
na delcie długości i średnicy cewnika, zaś średnica kanałów podana na przedłużeniach kanałów, – z igłą
punkcyjną, – z prowadnikiem, – z plastikowym rozszerzałem, – strzykawka z otworem w tłoku i zastawką
hemostatyczną.
Rozmiar: 7F – dł. 16cm, 7F – dł. 20cm Szt. 480
2. Zestaw do kaniulacji żył centralnych z antybakteryjnym trzyświatłowym cewnikiem, – antybakteryjny
cewnik do żył centralnych wykonany poliuretanu i mieszaniny srebra z innym składnikiem antybakteryjnym
np. chlorheksdyną, – kontrastujący w promieniach RTG, – ze znacznikiem głębokości, – ze zintegrowanymi
z cewnikiem przezroczystymi przedłużeniami, z kolorowymi końcówkami i klamerkami – „zaciskami”, – z
oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy lub z oznaczeniami
na delcie długości i średnicy cewnika, zaś średnica kanałów podana na przedłużeniach kanałów, – z igłą
punkcyjną, – z prowadnikiem, – z plastikowym rozszerzałem, – strzykawka z otworem w tłoku i zastawką
hemostatyczną.
Rozmiar: 7F – dł. 20cm, 7F – dł. 20cm Szt. 80
3. Zestaw do wkłuć centralnych z jednoświatłowym cewnikiem, – cewnik wykonany z poliuretanu z miękkim
końcem znacznikami długości, widoczny w RTG, – stałe i ruchome skrzydełka mocujące, – kanał przedłużony
przezroczystym drenem z zaciskiem ślizgowym, – prowadnica stalowa, – rozszerzało dopasowane do każdego
rodzaju cewnika, – zamknięcie kanału automatycznym bezlateksowym łącznikiem, – ujście kanału opisana
średnica długość wkłucia, – rozwiązanie umożliwiające włożenie prowadnicy bez odłączania strzykawki.
Rozmiar: 14G -dł 20cm, 16G – dł 20cm; szt. 450.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 28
Nazwa: Część nr 28. Cewnik moczowodowy Typy Nelaton 70 mm
1) Krótki opis

1. Cewnik moczowodowy – długość około 70 cm, – Wykonane z materiału termoplastycznego, – Dobrze
widoczne w rtg, – Typu Nelaton, z bocznymi otworami, z podziałką długości cewnika z mandrynem, – Adapter
łączący cewnik z drenem lub strzykawką typu Luer, – Skalowany na całej długości, – Pakowany pojedynczo,
sterylny
4 F ;Szt. 480
5F ;Szt. 1 000
6F; Szt. 1 000
7F; Szt. 480.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 29
Nazwa: Część nr 29. Cewnik moczowodowy Typy Nelaton 40 mm
1) Krótki opis

Kateter urologiczny typ Nelaton – długość 40 cm, – dwa otwory boczne, – pakowany pojedynczo – jako
jednostkowy dren, – produkt sterylny, – oznaczenia w języku polskim
6 F; Szt. 50
8F; Szt. 50
10 F; Szt. 50
12 F; Szt. 100
14 F; Szt. 50
16 F; Szt. 50
18 F; Szt. 50.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 30
Nazwa: Część nr 30. Rezerwuar tlenu
1) Krótki opis

Rezerwuar tlenu do worka samorozprężającego, – objętość rezerwuaru tlenu do 2700 ml, – wykonany z PVC
lub sylikonu, bezwonny, – regulowany ogranicznik ciśnienia dla dzieci i dorosłych, – można sterylizować gazowo
lub w autoklawie Szt. 350.
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 31
Nazwa: Część nr 31. Zestaw do drenażu Robinsona
1) Krótki opis

1. Zestaw do pasywnego drenażu ran operacyjnych Robinsona, zestaw składa się z worka o pojemności 350 ml
– 600 ml oraz na stałe połączonego drenu Redona wykonanego ze 100 % silikonu, – worek zbiorczy wykonany
z mocnej folii PCV z zastawką antyrefluksyjną oraz zaworem spustowym typu poziomego, umożliwiającym
wygodne, bezkontaktowe i szybkie opróżnienie worka z zawartości, – worek skalowany co 50 ml 0 dopuszcza
się skalowanie worka, -100 ml co 25 ml oraz 100-600 ml co 100 ml, – tylna ścianka worka biała w celu
łatwiejszej wizualizacji zbieranej treści, – worek zaopatrzony w dwie uniwersalne taśmy stabilizacyjne do
wygodnego zawieszenia worka w różnych warunkach, – dren o długości 100 cm z atraumatycznym otworem
centralnym oraz sześcioma, bocznymi otworami drenującymi, – pasek RTG wzdłuż całego drenu, zapewniający
pełną identyfikację położenia, – jałowy, pakowany podwójnie
14 Ch Szt. 20
15 Ch lub 16 Ch Szt. 20
18 Ch Szt. 10
2. Butelka do długotrwałego odsysania ran, – wykonana z polietylenu, – skala ułatwiająca ocenę objętości
odessanego płynu, – sterylna, – kształt prostokątny, – pojemność butelki 200 ml -250 ml, – końcówka butelki
dostosowana do różnych średnic drenów, ssących z możliwością połączenia z drenami o rozmiarach od 8F-16F,
– pakowany pojedynczo, – oznaczenia na opakowania w języku polskim (data sterylizacji i data przydatności)
poj. 200-250 ml Szt. 6 000
3. Kateter do odsysania ran typ Redona, – zamknięty system do drenażu ran, – jałowy, wykonany z materiału o
odpowiedniej elastyczności– optymalnej twardości i grubości, – czytnik głębokości, – opakowanie jednostkowe
pojedynczy dren, -oznaczenie na opakowaniu w języku polskim (rozmiar, data sterylizacji, data przydatności):
od 8ch do 16ch dł. drenu 50 cm
od 8ch do 16ch dł. drenu 70 cm
Szt. 2 300
4. Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem, – trokar typu trójgraniec, – znaczniki głębokości co
2 cm z oznaczeniem rozmiaru na drenie, – linia umożliwiająca lokalizację w organizmie – widoczna w
promieniach RTG, – perforowany odcinek, – pakowany pojedynczo – jako jednostkowy dren, – wykonany
z termoplastycznego PCV, – produkt sterylny, – długość drenu 30 cm – 50 cm w zależności od rozmiaru, –
oznaczenia w języku polskim dostępne rozmiary: 16F; 20 F; 24 F; 28 F; 32 F; 34 F; 38 F Szt. 900.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 32
Nazwa: Część nr 32. Pojemniki jednorazowe
1) Krótki opis

1. Pojemnik do bezpiecznego pobierania plwociny, – Jałowy, z nakrętką nakładaną, szczelny po zamknięciu
pojemnika, z płaskim dnem, pojemność do 20ml, z etykietą – każda sztuka zawiera opis z nazwą i datą
ważności miejscem na opisanie umożliwiające identyfikację próbki Szt. 3 000
2. Pojemnik do bezpiecznego pobierania popłuczyn oskrzelowych Jałowy z końcówkami + łącznik, szczelny po
zamknięciu pojemnika, z etykietą, każda sztuka zawiera opis z nazwą i datą ważności, miejscem na opisanie
umożliwiające identyfikację próbki, z płaskim dnem, pojemność do 50ml Szt. 2 250
3. Pojemnik do bezpiecznego pobierania plwociny na BK, jałowy, z nakrętką nakładaną, z etykietą – każda
sztuka zawiera opis z nazwą i datą ważności, miejscem na opisanie umożliwiające identyfikację próbki,
pakowany po ok. 25szt., pojemność 50ml. Opis z nazwą i data ważności, ze stożkowym dnem, szczelny po
zamknięciu pojemnika Szt. 2 500
4. pojemniki sterylne na płyny ustrojowe i inny materiał biologiczny o pojemności do 30ml Szt. 21 000
5. pojemniki do bezpiecznego przechowywania i transportu materiału tkankowego utrwalonego w 10 %
zbuforowanej formalinie, wykonane z PP lub PE, wyposażone w szczelną pokrywę zakręcaną lub dociskową,
pojemnik może być oznakowany etykietą z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym, i chemicznym,
niesterylny o pojemności 200ml,250ml,500ml,1000 ml, 3000 ml,5000 ml, 11000ml Szt. 3 000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 33
Nazwa: Część nr 33. Wyposażenie do endoskopii
1) Krótki opis

1. Igła jednorazowa do tamowania krwawień w układzie pokarmowym do aparatu, PENTAX 23/25G,
dł.200-240m Szt. 240
2. Zestaw pętli do polipectomii (pętle do diatermii aparatu PENTAX
2,5x5,5 na 240 cm, 3x6x240cm, 3x4,5x240cm; Szt. 120
3. Wielorazowe szczotki do czyszczenia kanałów endoskopów – dostępne szczotki z różnymi średnicami włosia
oraz o różnych długościach przeznaczonych do czyszczenia kanałów endoskopów każdej długości, – końcówki
szczotek zabezpieczone plastikową kulką zapobiegają ewentualnym zarysowaniom powłoki ściany kanału
endoskopu, dwustronne 220cmx240cm, Szt. 10
4. Jednorazowe szczotki do czyszczenia kanałów endoskopów- dostępne szczotki z różnymi średnicami
włosia oraz o różnych długościach przeznaczonych do czyszczenia kanałów endoskopów każdej długości
220cmx240cm Szt. 3 500.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640



Dz.U./S S101
27/05/2017
203011-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 19 / 46

27/05/2017 S101
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

19 / 46

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 34
Nazwa: Część nr 34. Rękojeści oraz łyżki do laryngoskopów
1) Krótki opis

1. Rękojeść laryngoskopowa diodowa światlówodowa, rozmiar standardowy:
— zasilnie bateryjne 2 x R14,
— funkcja ostrzegająca o wyczerpywaniu baterii poprzez stopniowe zmniejszanie jasności uruchamiane
elektronicznie,
— żywotność diodowego źródła światła- min. 50 000 godz.
— źródło światła: dioda LED, temperatura koloru 5200K, wskaźnik odwzorowania koloru CRI min. 80
— powierzchnia rękojeści radełkowana,
— możliwość sterylizacji rękojeści w autoklawie (po wyjęciu wkładu wewnętrznego z bateriami i źródłem
światła)- rękojeść dwumodułowa; szt 5
2. Łyżki laryngoskopowe jednorazowego użytku światłowodowa McIntosh, -jednorazowego użytku, -ze
światłowodem i żarówką LED, -przeznaczone do wszystkich rękojeści zgodne ze standardem EN ISO 7376 -3/
EN 1819, -pakowane pojedynczo ,gotowe do użytku. Opakowanie zbiorcze: kartonik 25 szt.
Rozmiar: 1,2,3,4 o parametrach (długość całkowita i szer. na końcu dystalnym)
Roz. 1- 90mm;9mmm, Rozm. 2- 114 mm;10 mm, Rozm. 3- 134mm; 14mm, Rozm. 4- 154mm; 14 mm Szt. 2
800.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
UWAGA: Dotyczy pozycji 1 i 2:
1. Łyżki i rękojeści w standardzie zielonego zamka (ISO 7376)
2. Łyżki i rękojeści tego samego producenta
3. Instrukcja obsługi w języku polskim
4. Okres gwarancji dla rękojeści min. 60 miesięcy.

Część nr: 35
Nazwa: Część nr 35. Drobny sprzęt ratowniczy
1) Krótki opis

Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych i dzieci:
— wielorazowy,
— czterostopniowa regulacja lub płynna regulacja podbródka,
— umożliwiający dostęp do tchawicy i pomiaru tętna na tetnicy szyjnej,
— odporny na zabrudzenia,
— przepuszczalny dla promieni RTG Szt. 100.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 36
Nazwa: Część nr 36. Czepek do badań EEG
1) Krótki opis

1. Czepek do EEG
— bezlateksowy z silikonu umożliwiającego łatwe dopasowanie czepka do głowy pacjenta,
— kształt siatki pozwala na precyzyjne rozmieszczenie elektrod do EEG,
— zapięcie pod brodą pozwala na płynną regulację długości. Rozmiar- dla dorosłych Szt. 4.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 37
Nazwa: Część nr 37. Elektrody EDGE SYSTEM ze złączem QUIK- COMBO
1) Krótki opis

1. Elektrody EDGE SYSTEM ze złączem QUIK- COMBO
— przeznaczone do LIFEPAKA
— jednorazowe
— do stymulacji, defibrylacji i odczytu EKG Szt. 120.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 38
Nazwa: Część nr 38. Cewnik otrzewnowy Tenckhoffa
1) Krótki opis

1. Cewnik otrzewnowy Tenckhoffa z dwoma mankietami
— sterylny
— 2 mankiety, każdy po 47 cm
— obejmuje łącznik, nasadkę i zacisk,
— możliwość przycięcia i dopasowania do wymiarów większości pacjentów Szt. 20.
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 39
Nazwa: Część 39. Rampy i łączniki
1) Krótki opis

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 szt. 3000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 40
Nazwa: Część 40. Dren, łącznik do kapnometru dla potrzeb ZRM
1) Krótki opis

Dren łącznik z pomarańczową końcówką do kapnometru w defibrylatorze Lifepak 12 i 15 do pomiaru CO2 dla
pacjenta niezaintubowanego(do nosa), opakowanie zbiorcze; 25 szt op. 4.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 41
Nazwa: Część 41. 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 w opakowaniu zbiorczym 20 – 25 sztuk; szt. 3 850.
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 42
Nazwa: Część 42. 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. 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 U-100j, U-40j szt. 10 400.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 43
Nazwa: Część 43. Rezerwuar tlenu do worka samorozprężającego
1) Krótki opis

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. szt. 200.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 44
Nazwa: Część 44. Pesar kołnierzowy szyjki macicy
1) Krótki opis

1. Pesar kołnierzowy szyjki macicy z miękkiego silikonu medycznego, stosowany w zapobieganiu niewydolności
cieśniowo-szyjkowej u ciężarnych. Rozmiar: NR II – wysokość ściany bocznej 21 mm; szt. 50.
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 45
Nazwa: Część 45. Zestawy do gastrostomii, zgłębniki
1) Krótki opis

1. Flocar PEG – zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii, jałowy, do zakladania techniką „pull”
pod kontrolą endoskopii. Przeźroczysty, poliuretanowy zgłębnik długości 40 cm, pasmo znacznika widoczne
w rtg, posiada silikonową płytkę mocującą. Końcówka PEG pokryta hydromerem, zakończona pętlą dla
łatwego włożenia przez powłoki brzuszne. 12 cm podziałka od strony płytki wewnętrznej. Płytka zewnętrzna
wykonana z silikonu i służy umocowania zgłębnika oraz zabezpieczająca przed zagięciem się zgłębnika.
Wyposażona w zacisk, który zabezpiecza odpowiednią pozycję zgłębnika. wyposażona w zacisk, który
zabezpiecza odpowiednią pozycję zgłębnika. Wyposażona w poliuretanowy łącznikdo żywienia i zacisk do
regulacji przepływu. Rozmiar 18mm dł. 40 cm szt. 60
2. Zgłębnik Sangstakena – Blakemora'a do tamponady krwawiących żylaków przełyku jałowy, krótkoterminowy.
Wyraźnie opisane zawory samouszczelniające, z osobnymi wyjściami do monitorowania ciśnienia. Linia
radioznacznikowa i znaczniki głębokości umożliwiające monitorowanie położenia sondy. Rozmiar: 20; szt. 20.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 46
Nazwa: Część 46. Sprzęt do respiratora Raphael
1) Krótki opis

1. Membrana jednorazowego użytku szt. 4
2. Sensor przepływu szt. 20.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 47
Nazwa: Część 47. Sprzęt do respiratora Bennett 840
1) Krótki opis
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1. Jednorazowe, jałowe rury oddechowe dla dorosłych szt. 1 000
2. Fiolka kolektora szt. 4
3. Filtry wielorazowego użytku wdechowe szt. 20
4. Filtry wielorazowego użytku wydechowe do fiolki kolektora szt. 20
5. System nebulizacji AeroNeb z uchwytem do mocowania nebulizatora szt. 12.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 48
Nazwa: Część 48. Sprzęt do respiratora Oxylog 2000
1) Krótki opis

1. Wielorazowe rury oddechowe dla dorosłych szt. 10
2. Zastawka wydechowa wielorazowego użytku, razem ze złączem kątowym i czujnikiem przepływu szt. 14.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 49
Nazwa: Część 49. Sprzęt do respiratora Supportair
1) Krótki opis

1. Jednorazowe, jałowe rury oddechowe dla dorosłych – obwód dwuramienny z zastawką, długość 180 cm
Długość 180 cm szt. 600
2. Filtr powietrzny szt. 10.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 50
Nazwa: Część 50. Sprzęt do aparatu do znieczuleń TITUS, FABIUS CE, FABIUS TIRO, PRIMUS.
1) Krótki opis

1. Przewód usuwający gazy anestetyczne
długość 5 metrów
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szt. 4
2. Czujnik – sensor tlenu- przepływowy – Spirolog; szt. 100
3. Sensor O2 (do pomiaru saturacji); szt. 8
4. Wielorazowa rura silikonowa,
długość 180cm, końcówki 22F szt. 60
5. Silikonowe worki oddechowe
3 litrowe, 2 litrowe, 1,5 ltrowe, 0,5 litra, końcówki 22F; szt. 40
6. Miki szt. 40
7. Pułapka wodna szt. 100
8. Filtr antybakteryjny do ssaka szt. 20
9. linia próbkująca z końcówkami Luer – Lock szt. 120
10. Przejściówki końcowe 90°, złącze pacjenta M/15F, zakończone 15M, jałowe, port kapnografii z zatyczką szt.
200
11. Trójnik Y standardowy, dla dorosłych, wielorazowy bez portów, złącze pacjenta 22M/15F, złącza obwodów
oddechowych 22M złącze pacjenta 22M/15F, złącza obwodów oddechowych 22M szt. 10
12. Trójnik pacjenta Y z portem Luer – Lock, wielorazowy, do podłączania lini próbkującej szt. 20.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 51
Nazwa: Część 51. Sprzęt do kapnografu Novametrix
1) Krótki opis

1. Przewód do pomiaru kapnografii razem z adapterem wielorazowego użytku szt. 2.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 52
Nazwa: Część 52. Sprzęt do monitora ICP do pomiaru RR śródczaszkowego
1) Krótki opis

1. Cewnik – dren do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego szt. 10.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres
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4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 53
Nazwa: Część 53. Sprzęt do defibrylatora Defi Max
1) Krótki opis

1. Przewód do pomiaru SO2 razem z sensorem, bez połączeń, szt. 2.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 54
Nazwa: Część 54. Worki samorozprężalne i części zamienne
1) Krótki opis

1. Worek samorozrprężalny 1500-2000 ml szt. 40
2. Worek samorozprężalny 435-500 ml szt. 10
3. Worek samorprężalny 635-800 ml szt. 5
4. Płatki do zastawki (okrągłe z otworem) szt. 10
5. Płatki do zastawki (tzw. kaczy dziób) szt. 10
6. Płatki do tylnej zastawki szt. 10.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 55
Nazwa: Część 55. Zestaw przeznaczony do reanimacji noworodka
1) Krótki opis

1. Jednorazowy zestaw przeznaczony do reanimacji noworodka (poniżej 10 kg)- wykonany z SEBS (kopolimeru
trzyblokowego styren/etylen- butylen/styren). Zawór pacjenta jednomembranowy. Przezroczysta obudowa
zaworu pacjenta umożliwiająca obserwację działania membrany. Worek samorozprężalny charakteryzujący się
wysoką sprężystością i niewielkimi oporami podczas ściskania. Uchwyt na powierzchni worka oraz specjalna
faktura jego powierzchni SafeGripTM ułatwia trzymanie aparatu i pomaga w wyrównaniu siły uciśnięć. Specjalny
kształt ułatwia uzyskanie optymalnych objętości oddechowych podczas ściskania aparatu jedną ręką. Dla
noworodków wyposażony w zawór ograniczający w drogach oddechowych do 40 cm H2O. Wyposażenie
zestawu: resuscytator, maska twarzowa z pompowanym mankietem roz. 0, dren tlenowy; Szt. 50
2. Maska jednorazowa nr 0 do worka samorozprężalnego (kompatybilna z zestawem z poz. nr.1)dla noworodka-
posiadająca mankiet ukształtowany zgodnie z budową anatomiczną twarzy, która zapewnia szczelność maski
przy minimalnym nacisku. Przejrzysta kopuła umozliwiająca obserwację ust pacjenta; Szt. 30.
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 56
Nazwa: Część 56. Smoczki
1) Krótki opis

1. Jednorazowy lateksowy smoczek do karmienia,sterylny, anatomiczny z szerokim oparciem dla warg,
z odpowietrzaczem do butelki standardowej do płynów, jednootworowy otwór przepływowy, antykolkowy
system odpowietrzenia, umieszczony na zewnątrz, kompatybilny z gotowymi mieszankami mlecznymi oraz
standardowymi butelkami. Pakowany pojedynczo. Rozmiar 1 – dla noworodków donoszonych i przedwcześnie
urodzonych. Rozmiar: 1; szt. 6 800.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 57
Nazwa: Część 57. Butelki dla noworodków
1) Krótki opis

1. Sterylna, jednorazowego użytku butelka z gwintem i nakrętką o pojemności 80 ml, czytelna, nieścieralna
skala z podziałką od 15 ml, co 5 ml, pole do wpisania indywidualnych oznaczeń. Kompatybilne ze
standardowymi nakrętkami jednorazowych smoczków. Opakowanie zbiorcze. Rozmiar: 80 ml; szt. 5 360.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 58
Nazwa: Część 58. Materace p/odleżynowe zmiennociśnieniowe
1) Krótki opis

1. Materace zmiennociśnieniowe p/odleżynowe: konstrukcja rurowa (rury niewymienne), dodatkowe wyłogi pod
materac stabilizujące go na łóżku, wykonany z PCV o dużej elastyczności, maksymalna waga pacjenta – 150
kg, zewnętrzny filtr i bezpiecznik, zakres regulacji ciśnienia: min. 25 mmHg max. 100mmHg, pompa pracuje
w cyklach 5 min. – 10 min., rozmiar materaca: 200 x 90 x 9 cm max ,waga materaca do 2 kg, zasilanie:220V /
50Hz, 8W; szt. 50.
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 59
Nazwa: Część 59. Dreny do Shavera dla Otolaryngologii
1) Krótki opis

1. Dren jednorazowy do Shavera sterylny, do pompy o dwóch poziomach szt. 600.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 60
Nazwa: Część 60. Sprzęt dla oddziału otolaryngologii
1) Krótki opis

1. Ostrze Shawera wielorazowego użytku, proste, podwójnie ząbkowane, średnica 4 mm, sterylne, pakowane
pojedynczo Średnica 4 mm; szt. 4
2. Ostrze do noża BIVERA RUTTGERF (mini skalpel), figura nr 65, sterylne, (pakowane po 12 sztuk) szt.
120.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 61
Nazwa: Część 61. Butelki (płuczki tlenowe do reduktorów)
1) Krótki opis

1. Butelka (płuczka tlenowa) do reduktora nawilżacza tlenowego, pojemność 240 ml; szt. 100.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 62
Nazwa: Część 62. Nici sekcyjne
1) Krótki opis

1. Nici sekcyjne szt. 16.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 63
Nazwa: Część 63. Rączka do lampy FAM-LUX 600
1) Krótki opis

1. Uchwyt kompatybilny z posiadaną lampą operacyjną FAM-LUX 600, wielorazowego użytku, odporny na
działanie środków dezynfekcyjnych. szt. 10.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 64
Nazwa: Część 64. Zgłębnik żołądkowy z medycznego PCV
1) Krótki opis

1. Zgłębnik żołądkowy wykonany z medycznego PCV odpornego na skręcanie i złamanie,
— sterylny,
— lekko zaokrąglona, zamknięta końcówka,
— boczne końcowe otwory o łagodnych krawędziach,
— z końcówką umożliwiającą płukanie żołądka
— do każdego cewnika dołączona jest sterylna zatyczka cewnikowa.
Rozmiar:22CH, 24CH,30CH,35CH (oznaczone różnymi kolorami łączników) ;szt. 1 000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 65



Dz.U./S S101
27/05/2017
203011-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 30 / 46

27/05/2017 S101
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

30 / 46

Nazwa: Część 65. Drut prowadzący ze stali chirurgicznej typu Guide
1) Krótki opis

1. Drut prowadzący prosty ze stali chirurgicznej typu GUIDE, PTFE z funkcją zmiękczania, drut w plastikowym
dyspenserze, jednorazowa, sterylna, pojedynczo pakowana 0,035 (0,89)
długość 15 cm; szt 200.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 66
Nazwa: Część 66. Osłona USG
1) Krótki opis

1. Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG śródoperacyjne. Wymiary 12 (+/-1) cm na
244 cm. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a 20 ml. Pakowane po 20
szt.; szt 600
2. Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG śródoperacyjne. Wymiary 12 (+/- 1)cm na 61
cm. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a 20 ml. Pakowane po 20 szt. ;
Szt 650.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 67
Nazwa: Część 67. Okołostomijna siatka przepuklinowa
1) Krótki opis

1. Okołostomijna siatka przepuklinowa, polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna, pokryta na
całej powierzchni powłoką tytanu. Siatka prostokątna, z okrągłym otworem na środku oraz szczeliną do
wprowadzania stomii. Nominalna średnica otworu średnio 35 mm, z możliwością regulacji dzięki drugiej
warstwie na połowie powierzchni siatki. Wielkość porów średnio 1 mm, gramatura siatki średnio 35g/m2,
całkowity rozmiar siatki 14x20 cm. Siatka pakowana w zestawie z siatką płaską ( do utworzenia tulei) o
gramaturze nominalnej 35 g/m2, wymiarach 10x15 cm, również pokrytą na całej powierzchni powłoką tytanu. W
opakowaniu handlowym maks. 3 zestawy. Szt. 12.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres
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4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 68
Nazwa: Część 68. Maty zapobiegające zmęczeniu i podesty dla potrzeb GBO
1) Krótki opis

1. Mata zapobiegająca zmęczeniu dla potrzeb GBO: wielorazowego użytku, niejałowa, materiał- guma
winylowa/nitrylowa. Mata ograniczająca napięcie i nadwyrężanie stawów, pleców i kręgosłupa spowodawanych
długim staniem w tej samej pozycji przy zabiegu operacyjnym. Cieczo i plamoodporne.
Rozmiar: 33x43 cm, szt 20
2. Podesty dla potrzeb GBO: niejałowe. Materiał- tworzywo, górna powierzchnia podestu pokryta gumą.
Uchwyty boczne- stal nierdzewna. Antypoślizgowe nózki. Waga podestu ok. 3,2 kg. Udźwig podestu do 220 kg.
Wielokrotnego użytku.
Rozmiar: Wysokość 12,7cm X Długość 45,7 cm X Szerokość 35,6 cm; Szt 8.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 69
Nazwa: Część 69. Okołostomijna siatka przepuklinowa
1) Krótki opis

1. Rękawice nitrylowe, kolor pomorańczowy lub inny intensywny. Długość minimum28 cm, grubość na palcu
pojedyncza ścieżka min. 0,19 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 13 N. Klasyfikowane jako srodek ochrony
osobistej. Kategoria III. wyrób medyczny. W opakowaniu min. 100 sztuk.. XS-XL; op. – 240.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 70
Nazwa: Część 70. Zgłębniki
1) Krótki opis

1. Zgłębnik żołądkowy typu SALEM, jałowy, dwurożny, silikonowy 16 i 18 Szt. 800
2. Zgłębnik gastrostomijny „Flocare” G-tube, silikonowy, balonowy zgłebnik uzywany jako początkowy zgłębnik
gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej, jałowy. 18 i 20 Szt. 80.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33140000, 33141620, 33162000, 33171100, 33141220, 33141310, 33141320, 33141323,
33141411, 33141600, 33141641, 33141642, 33198000, 33141200, 33141615, 33194120, 33171110, 33910000,
33141640
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3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium w następującej wysokości:
Numer Części Wartość wadium Numer Części Wartość wadium
Część 1 3 940,00 PLN Część 36 60,00 PLN
Część 2 30,00 PLN Część 37 230,00 PLN
Część 3 2 000,00 PLN Część 38 110,00 PLN
Część 4 130,00 PLN Część 39 190,00 PLN
Część 5 1050,00 PLN Część 40 80,00 PLN
Część 6 20,00 PLN Część 41 490,00 PLN
Część 7 1 100,00 PLN Część 42 60,00 PLN
Część 8 1 250,00 PLN Część 43 80,00 PLN
Część 9 1 100,00 PLN Część 44 140,00 PLN
Część 10 1 200,00 PLN Część 45 1 700,00 PLN
Część 11 3 800,00 PLN Część 46 50,00 PLN
Część 12 3 100,00 PLN Część 47 1 800,00 PLN
Część 13 1 400,00 PLN Część 48 650,00 PLN
Część 14 150,00 PLN Część 49 1 200,00 PLN
Część 15 1 500,00 PLN Część 50 1 800,00 PLN
Część 16 30,00 PLN Część 51 60,00 PLN
Część 17 1 350,00 PLN Część 52 200,00 PLN
Część 18 280,00 PLN Część 53 40,00 PLN
Część 19 90,00 PLN Część 54 790,00 PLN
Część 20 50,00 PLN Część 55 70,00 PLN
Część 21 1 150,00 PLN Część 56 130,00 PLN
Część 22 380,00 PLN Część 57 140,00 PLN
Część 23 40,00 PLN Część 58 250,00 PLN
Część 24 800,00 PLN Część 59 520,00 PLN
Część 25 60,00 PLN Część 60 250,00 PLN
Część 26 1 300,00 PLN Część 61 60,00 PLN
Część 27 2 200,00 PLN Część 62 10,00 PLN
Część 28 1 100,00 PLN Część 63 20,00 PLN
Część 29 20,00 PLN Część 64 20,00 PLN
Część 30 170,00 PLN Część 65 250,00 PLN
Część 31 750,00 PLN Część 66 340,00 PLN
Część 32 500,00 PLN Część 67 440,00 PLN
Część 33 12 450,00 PLN Część 68 80,00 PLN
Część 34 1 010,00 PLN Część 69 120,00 PLN
Część 35 100,00 PLN Część 70 1 250,00 PLN
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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/22/ 2017.
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 BGK 75 1130 1075 0002
6165 1920 0003 z oznaczeniem „WADIUM – PRZETARG Nr DZP/22/2017 – Dostawa sprzętu jednorazowego i
wielorazowego użytku dla potrzeb oddziałów, poradni WSS oraz zakładów diagnostycznych” 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 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.
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
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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.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą
będą prowadzone w złotych polskich (PLN). Termin płatności wynosi max. 60 dni od dnia dostarczenia
prawidłowej faktury do Zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Wymagania do przedmiotu zamówienia i ważne dokumenty na potwierdzenie ich
spełnienia:
I. Wymaganie (nie dotyczy części nr 10, poz. 2; części nr 12, poz 1; części nr 47, poz.2; części nr 48, poz. 1 i 2;
części nr 49, poz. 2; części nr 50 poz: 1,3,6,8,12;części 56, poz. 1; części 57, poz. 1)***
Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i do używania zgodnie z ustawą o
wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 211)
II. Dokument na potwierdzenie spełnienia wymagań
1. Deklaracja zgodności CE, chyba że ustawa o wyrobach medycznych stanowi inaczej;
2. Dokument potwierdzający dokonanie odpowiednio: zgłoszenia lub powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu
medycznego do obrotu, chyba że ustawa o wyrobach medycznych stanowi inaczej;
3. Dokument potwierdzający przeprowadzenie procedury oceny zgodności wyrobu medycznego z wymaganiami
zasadniczymi (certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną, uczestniczącą w ocenie zgodności),
chyba że ustawa o wyrobach medycznych stanowi inaczej.
W przypadku gdy ustawa o wyrobach medycznych stanowi inaczej i dopuszcza inne dokumenty, niż
wymienione w pkt 1-3 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument równoważny dokumentowi
wymaganemu w siwz, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
***1. W zakresie części nr 10, poz. 2; części nr 12, poz 1; części nr 47, poz.2; części nr 48, poz. 1 i 2; części nr
49, poz. 2; części nr 50 poz: 1,3,6,8,12;części 56, poz. 1; części 57, poz. 1 wykonawca:
a) może zaoferować (jeśli nie sprzeciwiają się temu przepisy bezwzględnie obowiązujące): wyrób
medyczny (zgodnie z wymogami w zakresie dokumentów określonymi w powyższej tabeli nr 1) albo wyrób
niemedyczny;
b) w związku z tym Zamawiający dopuszcza (jeśli nie sprzeciwiają się temu przepisy bezwzględnie
obowiązujące) w zakresie w/w części zamówienia ceny brutto ofert zawierające stawkę VAT: 8 % (dla wyrobów
medycznych) albo 23 % (dla wyrobów niemedycznych);

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: ETAP PO WYŁONIENIU
OFERTY NAJWYŻEJ OCENIONEJ
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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 potwierdzających
okoliczności, 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 pkt lit. c SIWZ Zamawiający
wymaga przedłożenia wykazu wykonanych dostaw na zasadach określonych poniżej (w zakresie warunków
udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VII ust. 1 lit. a i b SIWZ Zamawiający nie żąda przedłożenia
dokumentów):
a) wykazu wykonanych dostaw objętych przedmiotem zamówienia (według załącznika nr 5 do SIWZ), a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 objętym przedmiotem zamówienia o minimalnej wartości brutto
wskazanej w tabeli w rozdziale VII ust. 1 lit. c SIWZ w ramach jednego kontraktu odpowiednio dla 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 warunku obliczonych dla danych Części wymienionych w rozdziałe VII ust. 1 lit. c) odpowiednio
dla każdej części wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów 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 dostawy były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
e) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
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f) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
g) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
3) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
II. Wykonawcy zagraniczni:
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. II pkt 2 lit. a), b), c) i d) niniejszego rozdziału:
I) ad. lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp;
II) ad. lit. b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
III) ad. lit. c) i d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
2) Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert z wyjątkiem dokumentów określonych w ust. 9 pkt 1 ppkt III które powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt. 2 stosuje się.
4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
III. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. I
pkt. 2 lit. a) niniejszego rozdziału (informacja z Krajowego Rejestru Karnego), składa dokument, o którym mowa
w ust. II pkt. I ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
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dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Postanowienie ust. II pkt. 2 SIWZ stosuje się.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
IV. Oświadczenia i dokumenty Wykonawców występujących wspólnie:
1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
załączyć do oferty pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w formie oryginału lub
kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności: wskazanie ustanowionego
pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
2) Wykonawcy występujący wspólnie powinni złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym
rozdziale SIWZ, z tym, że oświadczenia i dokumenty wymienione w ust. 1niniejszego rozdziału SIWZ
(oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ) oraz dokumenty wskazane w ust. I pkt
2 niniejszego rozdziału SIWZ (dokumenty potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia wykonawcy) składa
każdy Wykonawca z osobna, natomiast pozostałe dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego mogą być składane wspólnie.
3) Dokument o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ) powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
V. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w oświadczeniu JEDZ, o którym mowa w ust. 1
niniejszego rozdziału SIWZ odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie
dokumentów przez wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy.
W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub
odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych
w art. 22a uPzp, w oświadczeniu JEDZ.
VI. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki
udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
VII. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
UZUPEŁNIENIE / POPRAWIENIE / WYJAŚNIENIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia dotyczącego wstępnego potwierdzenia warunków udziału w
postępowaniu – JEDZ (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) o którym mowa w art. 25a ust. 1 lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
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2. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający
wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp,
zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA
1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcom, o ile wskaże tych
Podwykonawców i zakres powierzanej im części przedmiotu umowy w formularzu ofertowym, zgodnie z
załącznikiem Nr 1 do SIWZ.
3. Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
przedkładał oświadczenie wstępne JEDZ złożone przez podwykonawców w celu potwierdzenia braku
przesłanek do wykluczenia.
4. W przypadku jeżeli podwykonawca udostępnia swoje zasoby wykonawcy zastosowanie mają postanowienia
rozdziału VIII SIWZ.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Niniejszy warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuje dostawy w zakresie objętym przedmiotem zamówienia 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 dostaw objętych przedmiotem zamówienia
o wartości minimum PLN brutto:
Część 1 106 400,00 PLN Część 36 1 500,00 PLN
Część 2 750,00 PLN Część 37 6 300,00 PLN
Część 3 54 800,00 PLN Część 38 300,00 PLN
Część 4 3 600,00 PLN Część 39 5 200,00 PLN
Część 5 28 150,00 PLN Część 40 2 100,00 PLN
Część 6 600,00 PLN Część 41 13 100,00 PLN
Część 7 28 700,00 PLN Część 42 1 700,00 PLN
Część 8 34 300,00 PLN Część 43 2 200,00 PLN
Część 9 29 600 ,00 PLN Część 44 3 900,00 PLN
Część 10 32 000,00 PLN Część 45 46 300,00 PLN
Część 11 104 300,00 PLN Część 46 1 300,00 PLN
Część 12 87 800,00 PLN Część 47 49 800,00 PLN
Część 13 38 700,00 PLN Część 48 20 300,00 PLN
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Część 14 4 000,00 PLN Część 49 32 700,00 PLN
Część 15 39 900,00 PLN Część 50 50 800,00 PLN
Część 16 900,00 PLN Część 51 1 600,00 PLN
Część 17 36 200,00 PLN Część 52 5 400,00 PLN
Część 18 7 600,00 PLN Część 53 1 100,00 PLN
Część 19 2 300,00 PLN zęść 54 21 300,00 PLN
Część 20 1 300,00 PLN Część 55 1 800,00 PLN
Część 21 30 900,00 PLN Część 56 4 000,00 PLN
Część 22 10 200,00 PLN Część 57 4 300,00 PLN
Część 23 1 100,00 PLN Część 58 6 700 ,00 PLN
Część 24 21 600,00 PLN Część 59 14 200,00 PLN
Część 25 1 700,00 PLN Część 60 6 900,00 PLN
Część 26 34 200,00 PLN Część 61 1 600,00 PLN
Część 27 59 200,00 PLN Część 62 350,00 PLN
Część 28 29 600,00 PLN Część 63 430,00 PLN
Część 29 400,00 PLN Część 64 600,00 PLN
Część 30 4 700,00 PLN Część 65 6 700,00 PLN
Część 31 19 800,00 PLN Część 66 9 200,00 PLN
Część 32 13 300,00 PLN Część 67 11 800,00 PLN
Część 33 335 800,00 PLN Część 68 2 100,00 PLN
Część 34 27 300,00 PLN Część 69 3 400,00 PLN
Część 35 2 700,00 PLN Część 70 33 800,00 PLN
w ramach jednego kontraktu – odpowiednio w każdej części z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania oraz podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykone lub są wykonywane wraz z załączeniem
dowodów 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 dostawy były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
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 1, część nr 3 i część nr 5 to może wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 1
dostawy w ramach jednego kontraktu na wartość co najmniej 189 350 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 potwierdzających
okoliczności, 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 pkt lit. c SIWZ Zamawiający
wymaga przedłożenia wykazu wykonanych dostaw na zasadach określonych poniżej (w zakresie warunków
udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VII ust. 1 lit. a i b SIWZ Zamawiający nie żąda przedłożenia
dokumentów):
a) wykazu wykonanych dostaw objętych przedmiotem zamówienia (według załącznika nr 5 do SIWZ), a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 objętym przedmiotem zamówienia o minimalnej wartości brutto
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wskazanej w tabeli w rozdziale VII ust. 1 lit. c SIWZ w ramach jednego kontraktu odpowiednio dla 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 warunku obliczonych dla danych Części wymienionych w rozdziałe VII ust. 1 lit. c) odpowiednio
dla każdej części
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane
oraz załączeniem dowodów 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 dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 60
2. Termin płatności. Waga 20
3. Termin dostawy. Waga 20

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DZP/22/2017

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.7.2017 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
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w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 5.7.2017 - 11:00
Miejscowość:
Wojewódzki Szpital specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki ul. wieniecka 49, 87-800
Włocławek (budynek administracji Sala Konferencyjna, III piętro)
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
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 albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 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 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) nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;
g) zmiany terminu obowiązywania umowy, w przypadku wskazanym w § 4 ust. Umowy stanowiącej załącznik nr
4 do SIWZ.
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 może przekraczać ceny towaru, na który została
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podpisana umowa. W przypadku zaprzestania lub zawieszenia produkcji towaru objętego umową Wykonawca
winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji o której mowa powyżej.
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;
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;
2. Oferta musi zawierać wypełniony Formularz ofertowy według Załącznika nr 1, Formularz asortymentowo
– cenowy wg Załącznika nr 2.1-2.70 do niniejszej specyfikacji oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty
wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ, w szczególności w zakresie określonym w rodziale IX SIWZ
(ETAP SKŁADANIA OFERTY);



Dz.U./S S101
27/05/2017
203011-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 43 / 46

27/05/2017 S101
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

43 / 46

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 sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb oddziałów, poradni WSS
oraz zakładów diagnostycznych”. Znak sprawy: DZP/22/2017. Nie otwierać przed dniem 05.07.2017r. godz.
11.00”.
6. Na opakowaniu wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w z podaniem nazwy i dokładnego adresu
wykonawcy. W przypadku braku tych informacji zamawiający 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 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.
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6. Zamawiający wymaga dokonania każdej dostawy przedmiotu zamówienia w terminie maksymalnie 3 dni
roboczych: od poniedziałku do piątku od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego 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 (zał. nr 2.1- 2.70 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 zał. nr 2.1-2.70 nie przekroczy 20 % ilości przewidzianej w zał. nr 2.1-2.70 dla danej części.
9. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku
polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego
użytkownika. 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. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane są z zachowaniem zasad określonych w art. 38 uPzp.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania z wyjątkiem
oferty oraz dokumentów, które powinny być doręczone w egzemplarzu oryginalnym lub w formie pisemnej,
Wykonawca przekazują faksem na nr tel. 54 412 94 32 następnie potwierdzają pisemnie – przysyłając oryginał
pocztą.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.
4. Przesyłając oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. 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.
6. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
w sprawach merytorycznych – Małgorzata Lewandowska – Naczelna Pielęgniarka
tel. (54) 412 94 17
w sprawach proceduralnych – Karina Kmieciak – referent
tel. (54) 412 94 50, fax 54 412 94 32
7. 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. 303 z zaznaczeniem dot. postępowania DZP/22 /2017.
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego 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.
9. 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

www.szpital.wloclawek.pl
www.szpital.wloclawek.pl
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ETAP SKŁADANIA OFERTY
1. JEDZ – oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
2. Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ;
3. Formularz asortymentowo – cenowy zgodnie z załącznikiem Nr 2.1-2.70 do SIWZ;
4. 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 3 do SWIZ.
5. 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;
6. Dowód wniesienia wadium.
7. 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 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 6 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp,
a także w niniejszym rozdziale w ust. 8 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.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800/03

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawca, który ma lub miał interes
prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
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Zamawiającego Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
b) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
c) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
d) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
3. Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których
wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800/03

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.5.2017


