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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:262376-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Włocławek: Opatrunki
2017/S 128-262376

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: mgr inż. Dorota Szczupakowska – Specjalista ds. zamówień publicznych
87-800 Włocławek
Polska
Tel.:  +48 544129432
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/37/2017.

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,
ul.Wieniecka 49, kod pocztowy: 87 – 800 Włocławek – Apteka szpitalna.
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 sukcesywna dostawa wyrobów medycznych – materiały opatrunkowe i
chirurgiczne (obłożenia) oraz dzierżawa aparatów do podciśnieniowej terapii rany do Apteki szpitalnej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
przez okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w niniejszym ogłoszeniu w pkt. Informacje o częściach
zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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:

II.2.2) Informacje o opcjach

II.2.3) Informacje o wznowieniach

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Część nr 1
1) Krótki opis

L.p Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1. elastyczna siatka opatrunkowa z domieszką bawełny np.:typu Codofix Nr 6 lub Stulpa nr 3 w stanie lużnym
10 -11,6 m w stanie lużnym 10 -11,6 m mb. 3 640
2. elastyczna siatka opatrunkowa z domieszką bawełny typu np.:Codofix Nr 8 lub Stulpa nr 4 w stanie luźnym
10 – 11,6 m w stanie lużnym 10 -11,6 m mb. 1 798
3. elastyczna siatka opatrunkowa z domieszką bawełny typu np.:Codofix Nr 10 lub Stulpa nr 5 w stanie luxnym
10 – 11,6 m w stanie lużnym 10 -11,6 m mb. 522
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4. elastyczna siatka opatrunkowa z domieszką bawełny typu np.:Codofix Nr 14 lub Stulpa nr 6 w stanie luźnym
10 – 11,6 m w stanie lużnym 10 -11,6 m mb. 302.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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
1) Krótki opis

L.p Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .chusta w kształcie trójkąta równoramiennego najczęściej o wymiarach 96 x 96 x 136 cm (+ – 2 cm) 96 x 96 x
136 cm 1 szt. 900
2 .opaska elastyczna tkana, wielokrotnego użytku, z zapinką wewnątrz opakowania, pakowana pojedynczo 10
cm x 4m 1 szt. 2 300
3 .opaska elastyczna tkana, wielokrotnego użytku, z zapinką wewnątrz opakowania, pakowana pojedynczo 15
cm x 4 1 szt. 8000
4 .opaska dziana a 1 szt. , pakowana w papier / folie 15cm x 4m 1 szt. 18 000
5 .opaska dziana a 1 szt. , pakowana w papier / folie 10cm x 4m 1 szt. 32 000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .opaska z pastą cynkową 10 cm x 7 m 1 szt 40
2 .opaska z pastą cynkową 10 cm x 10 m 1 szt 40.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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
1) Krótki opis
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L.p. Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .Folia operacyjna wykonana z poliuretanu, przeźroczysta, elastyczna, przepuszczalność > 800g/m2/24h,
(+/-200), grubość 0,025-0,03 mm, rozmiar powierzchni całkowitej 28x38,5cm, powierzchnia lepna 30x28cm 30 x
28 cm 1 szt 150
2 .Folia operacyjna wykonana z poliuretanu, przeźroczysta, elastyczna, przepuszczalność > 800g/m2/24h,
(+/-200), grubość 0,025-0,03 mm, rozmiar powierzchni całkowitej 40x50,5cm, powierzchnia lepna 40x42cm 40 x
42 cm 1 szt 250.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .opatrunek oczny gazowy 2W typu ma-152-rmwy-008 5 x 6 cm 1 szt 5000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .kompres oczny jałowy składajacy się z zewnętrznej części włókninowej i wewnętrznej wykonanej z pulpy
celulozowej typu elastolumenal 5,5 cm x 7,5 cm op.* 50 sztuk 6.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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
1) Krótki opis
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L.p. Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .kompres jałowy 17 nitkowy 8w z podwijanymi brzegami, kl. II a reg. 7 7,5cm x 7,5cm op.* 5 szt 123 000
2 .kompres jałowy 17 nitkowy 8w z podwijanymi brzegami, kl. II a reg. 7 5cm x 5cm op.* 5 szt 200 000
3 .kompres jałowy 17 nitkowy 8w z podwijanymi brzegami, kl. II a reg. 7 5cm x 5cm op. * 3 szt 20 000
4 .kompres jałowy 17 nitkowy 8w z podwijanymi brzegami, kl. II a reg. 7 10cm x 10cm op.* 5 szt 120 000
5 .kompres jałowy 17 nitkowy 8w z podwijanymi brzegami, kl. II a reg. 7 10cm x 10cm op.* 20 szt 6 500
6 .kompres jałowy, włókninowy, 30 g, 4w. Kl. IIa reg. 7 5cm x 5cm op.* 2 szt 150 000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .kompres gazowy jałowy 13 n pow. 1m2 1 szt 12 000
2 .kompres gazowy jałowy 13 n pow. 1/2 m2 1 szt 1 400
3 .kompresy gazowe niewyjałow. 16 warstw 17 nitkowy Kl. IIa reg. 7 10cmx10cm op.* 100 szt 150
4 .kompres jałowy 17 nitkowy 8w z podwijanymi brzegami, kl. II a reg. 7 10cm x 10cm op. * 50 szt 3 500
5 .kompres jałowy 17 nitkowy 8w z podwijanymi brzegami, kl. II a reg. 7 7,5cm x 7,5cm op. * 50 szt 600.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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
Nazwa: Część nr 9
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .opatrunek parafinowy jałowy 10cmx10cm 1 szt 260
2 .opatrunek parafinowy jałowy 10cmx20cm 1 szt 100.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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: 10
Nazwa: Część nr 10
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1. Antyseptyczny opatrunek z luźno utkanej gazy nasączonej miękką parafiną z 0,5 % chlorheksydyną.
— zawiera chlorheksydynę zapewniając barierę antyseptyczną o dużym spektrum działania
— redukuje ryzyko kolonizacji bakterii
— nie przywiera do rany
— przepuszczalny dla powietrza
— wysięk może bez problemu przenikać do chłonnego opatrunku wtórnego 15 x 20 cm 1 szt 800
2. Antyseptyczny opatrunek z luźno utkanej gazy nasączonej miękką parafiną z 0,5 % chlorheksydyną.
— zawiera chlorheksydynę zapewniając barierę antyseptyczną o dużym spektrum działania
— redukuje ryzyko kolonizacji bakterii
— nie przywiera do rany
— przepuszczalny dla powietrza
— wysięk może bez problemu przenikać do chłonnego opatrunku wtórnego 10 x 10 cm 1 szt 650.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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: 11
Nazwa: Część nr 11
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .kompres neurochirurgiczny włókninowy 40G4W nitka RTG 60 x 20 mm op. * 10 szt 400
2 .kompres neurochirurgiczny włókninowy 40G4W nitka RTG 15 x 15 mm op. * 10 szt 100
3 .seton jałowy 1 cm x 2 m 1 szt 500
4 .tupfer jałowy, fasolki, nitka RTG 15 cm x 15 cm op.*20 szt 200
5 .tupfer jałowy kule 15cm x 15 cm op.* 5 szt 300.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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: 12
Nazwa: Część nr 12
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
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rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .gaza bawełniana niewyjałowiona w składkach szer., min. 90cm 17 n m.b. 2 000
2 .lignina w arkuszach, miękka, niepyląca 40cm x 60 cm 1 kg 7 000
3 .wata bawełniana opatrunkowa 0,2kg op 100.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .Antybakteryjna gąbka opatrunkowa do drenów i cewników dożylnych, nasączona płynem PHMB 10 x 10 cm
op.* 50 szt 13.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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: 14
Nazwa: Część nr 14
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .tampon z 24 nitkowej gazy bawełnianej w kształcie kuli, mocno zwiniety z jednego kawałka gazy z nitką RTG
6 cm x 6 cm op * 10 szt 700
2 .tampon z 24 nitkowej gazy bawełnianej w kształcie kuli, mocno zwiniety z jednego kawałka gazy z nitką RTG
8 cm x 8 cm op * 10 szt 1 000
3 .tampon jałowy z gazy 20 nitkowej z wszytą nitką radiacyjna na całej długości materiału wielkości jajka przed
złożeniem 24cmx24cm pakowane 24 x 24 cm op * 10 szt 100.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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



Dz.U./S S128
07/07/2017
262376-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 8 / 68

07/07/2017 S128
http://ted.europa.eu/TED

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

8 / 68

1) Krótki opis
L.p. Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .opatrunek jałowy do mocowania i zabezpieczania kaniul dożylnych założonych do żył obwodowych, z filii
poliuretanowej, przezroczysty, paraprzepuszczalny, wodoodporny, hypoalergiczny, optymalny czas utrzymania
opatrunku 3 – 4 dni typu rudaven transparent 6 cm x 8 cm op.* 50 szt 10.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1. Podkladka pod rurkę tracheostomijną.Sterylny opatrunek włókninowy pokryty próżniowo naniesioną warstwą
aluminium nie przyklejającą się do rany, do zabezpieczenia rurki tracheostomijnej, średnica otworu 12-19 mm,
rozmiar 8x9, jałowy, pakowany pojedynczo. 8 x 9 cm op.*50 szt 5.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .miejscowy środek hemostatyczny przeznaczony do zabiegów chirurgicznych z krwawieniem żylnym lub
sączeniem, typu spongostan standard lub równoważny 7cmx5cmx1cm 1 szt 570
2 .miejscowy środek hemostatyczny przeznaczony do zabiegów chirurgicznych z krwawieniem żylnym lub
sączeniem, typu spongostan specjal lub równoważny 7cmx5cmx0.1cm 1 szt 370.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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: 18
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Nazwa: Część nr 18
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .naturalny podkład podgipsowy wykonany z wiskozy, masa powierzchniowa 83g/m2 12cmx300cm 1 szt
3400
2 .naturalny podkład podgipsowy wykonany z wiskozy, masa powierzchniowa 83g/m2 15cmx300cm 1 szt
3000
3 .szybkowiążąca opaska gipsowa, nasączona w 95 % masą gipsu naturalnego ( potwierdzone KDT), na
perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciskania
opaski z nadmiaru wody. Deklarowany czas wiązania 5 min. 12cmx300cm op.*2 szt 2 200
4 .szybkowiążąca opaska gipsowa, nasączona w 95 % masą gipsu naturalnego ( potwierdzone KDT), na
perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciskania
opaski z nadmiaru wody. Deklarowany czas wiązania 5 min. 15cmx300cm op.*2 szt 2200.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych o wysokiej
przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, podwójny klej na części włókninowej i foliowej, klej
akrylowy naniesiony w sposób nierównomierny, gwaranttujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej,
wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 3 stron, obrzeże z drobnymi poprzecznymi nacięciami, ramka
ułatwiająca aplikację 1 ręką, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 2 włókninowe paski
mocujące łatwo odklejalne od opatrunku i kaniuli z laminowanej mocnej rozciągliwej włókniny, laminowana
metka do oznaczenia, rozmiar 7 x 8 cm, przezroczyste okno, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych
zawierających alkohol, szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka),wyrób medyczny klasy
IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości,
zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery
folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości
probek (min 32). 7x8cm 1 szt 800.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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: 20
Nazwa: Część nr 20
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .Opatrunek hydrowłóknisty, antybiofilmowy, wykonany w technologii Hydrofiber impregnowany 1,2 % srebra
jonowego, o działaniu spotęgowanym dodatkiem EDTA oraz BeCl, wzmocniony przeszyciami, rozmiar 10x10 10
x 10 cm 1 szt 420
2 .Opatrunek hydrowłóknisty, przeciwbakteryjny zawierający jony srebra, wykonany z dwóch warstw
połączonych ze sobą przeszyciami włókien karboksymetylocelulozy, pochłaniający duże ilości wysieku z rany,
ma właściwości żelujące i nie przywiera do dna rany, może być cięty, rozmiar 10x10cm 10 x 10 cm 1 szt 400
3 .Opatrunek hydrowłóknisty, przeciwbakteryjny zawierający jony srebra, wykonany z dwóch warstw
połączonych ze sobą przeszyciami włókien karboksymetylocelulozy, pochłaniający duże ilości wysieku z rany,
ma właściwości żelujące i nie przywiera do dna rany, może być cięty, rozmiar 15x15cm 15 x 15 cm 1 szt 150
4 .Wielowarstwowy opatrunek piankowy, część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną w Technologii
Hydrofiber z antybakteryjnym działaniem srebra jonowego wbudowanego w strukturę włókien oraz warstwę
pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej,
nieprzylepny, rozmiar 10x10 10 x 10 cm 1 szt 100
5 .Opatrunek hydrowłóknisty; wykonany z dwóch warstw połączonych ze sobą przeszyciami włókien
karboksymetylocelulozy, pochłaniający duże ilości wysięku z rany, ma właściwości żelujące i nie przywiera do
dna rany, może być cięty, rozmiar 10x10cm 10 x 10 cm 1 szt 50
6 .Opatrunek hydrokoloidowy samoprzylepny, kompozycja trzech hydrokoloidów, typu Granuflex, rozmiar 10 x
10 cm 10 x 10 cm 1 szt 1300
7 .Opatrunek hydrokoloidowy samoprzylepny, kompozycja trzech hydrokoloidów, typu Granuflex, rozmiar 15 x
15 cm 15 x 15 cm 1 szt 420
8 .Opatrunek hydrokoloidowy samoprzylepny, kompozycja trzech hydrokoloidów, typu Granuflex, rozmiar 15 x
20 cm 15 x 20 cm 1 szt 100
9 .Jałowy ekstra cienki opatrunek hydrokoloidowy, złożony z wewnętrznej (stykającej się z raną) warstwy
hydrokoloidowej na podłożu samoprzylepnego polimeru, oraz z warstwy zewnętrznej – błony poliuretanowej,
wchłania płyny wysiękowe oraz aspomaga autolizę tkanek martwiczych 10 x 10 cm 1 szt 120
10 .Sterylny, przezroczysty hydrokoloidowy żel, uwadnia martwe tkanki i pobudza mechanizmy autolizy w ranie,
typu Granużel, 15 g op. 15 g 1 szt 200.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
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1 .Sterylny, nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z jonami srebra i z półprzepuszczalną powłoką
zewnętrzną, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny i półprzepuszczalny dla pary wodnej, wykazujący
działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia ran zakażonych z dużym wysiękiem. 10,0 x 10,0 cm 1
szt 250
2 .Sterylny, nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z jonami srebra i z półprzepuszczalną powłoką
zewnętrzną, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny i półprzepuszczalny dla pary wodnej, wykazujący
działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia ran zakażonych z dużym wysiękiem. 15,0 x 15,0 cm 1
szt 100
3 .Sterylny, przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z jonami srebra i z półprzepuszczalną powłoką
zewnętrzną oraz warstwą hydrokoloidową wokół brzegów, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny i
półprzepuszczalny dla pary wodnej, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia ran
zakażonych z dużym wysiękiem. 15,0 x 15,0 cm 1 szt 40
4 .Sterylny, samoprzylepny opatrunek hydrokapilarny z dużą możliwością absorpcji, przeznaczony do
stosowania na rany trudno gojące z dużym wysiękiem. 15,0 x 15,0 cm 1 szt 70
5 .Opatrunek zawierający higroskopijne cząsteczki karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem alginianu
wapniowego zalecany do zapobiegania i leczenia odleżyn I – IV stopnia. Wysoce zwarta strunkura poliuretanu z
odklejaną częścią centralną, pozwala na rozłożenie nacisku miejscowego oraz poprawienie warunków krążenia
w obrębie rany. śr. 7,0 cm 1 szt 10
6 .Opatrunek zawierający higroskopijne cząsteczki karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem alginianu
wapniowego zalecany do zapobiegania i leczenia odleżyn I – IV stopnia. Wysoce zwarta strunkura poliuretanu z
odklejaną częścią centralną, pozwala na rozłożenie nacisku miejscowego oraz poprawienie warunków krążenia
w obrębie rany. śr. 10,0 cm 1 szt 10
7 .Żel hydrokoloidowy z alginianem do autolitycznego oczyszczania ran oraz do ran głębokich. 15 g 1 szt 9.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .Preparat w postaci pianki do czyszczenia i pielęgnacji zanieczyszczonej skóry. Posiadający jako nośnik
gaz. Na bazie parafiny, zawierający alkohol benzylowy, fenoksyetylowy i tenzydy. Posiadający właściwości
przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Niwelujący przykre zapachy. opak. 500 ml 1 szt 135
2 .Preparat antybakteryjny w żelu zawierający dichlorowodorek octenidyny oraz hydroksyetylocelulozę do
nawilżania i oczyszczania zakażonych ran przewlekłych z pozostałości tkanek martwiczych, biofilmu oraz
resztek po opatrunkach. Możliwość stosowania do 6 tygodni od momentu pierwszego użycia. Opakowanie 20
ml. op. 20 ml 1 szt 250
3 .Preparat antybakteryjny w żelu zawierający dichlorowodorek octenidyny oraz hydroksyetylocelulozę do
nawilżania i oczyszczania zakażonych ran przewlekłych z pozostałości tkanek martwiczych, biofilmu oraz
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resztek po opatrunkach. Możliwość stosowania do 6 tygodni od momentu pierwszego użycia. Opakowanie 20
ml. op.250 ml 1 szt 20
4 .Bezbarwny preparat antybakteryjny i antygrzybiczy do dezynfekcji błony śluzowej jamy ustnej; gotowy do
użycia;z zawartością octenidyny, bez alkoholu i chlorheksydyny; wyrób medyczny op.250 ml 1 szt 30.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .Opatrunek hydrożelowy całkowicie sterylny, jako wodna kompozycja naturalnych i syntetycznych polimerów
zawierający poliwinylopirolidon, glikol polietylenowy oraz agar usieciowanych za pomocą wiązki elektronów.
Wytrzymałość mechaniczna wzmocniona włókniną w całej objętości hydrożelu. Przepuszczalny dla tlenu lecz
stanowiący barierę dla bakterii z zewnątrz, wytrzymały na rozerwanie. Dobrze odbiera ciepło chłodząc miejsce
urazu. 12 x12 cm 1 szt 35
2 .12 x 24 cm 1 szt 35
3 .20 x 20 cm 1 szt 40
4 .22 x 28 cm 1 szt 35
5 .40 x 60 cm 1 szt 10
6 .Na twarz 25 x 25 cm 1 szt 30
7 .Na twarz 30 x 40 cm 1 szt 25
8 .Na twarz 40 x 60 cm 1 szt 8.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .Opatrunek z hydrofobowej siatki poliamidowej o małych oczkach,
impregnowany maścią na bazie
trójglicerydów nie zawierajacych
substancji czynnych pokryta
srebrem metalicznym; opakowanie
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jednostkowe posiadające podziałkę
centymetrową służącą do mierzenia
wielkości rany. 10cm x 10cm op. 10 szt. 90
2 .Opatrunek samoprzylepny jałowy, chłonny, posiadający centralnie umieszczoną warstwę chłonną ze 100 %
wiskozy, zaokrąglone rogi, przecięcie papieru wzdłuż krótszego boku, zewnętrzną stronę z
impregnacją wodoodporną, z klejem kauczukowym niepowodującym
podrażnień, przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza, 25 x 10 cm op*25 szt 550
3 .Opatrunek samoprzylepny jałowy, chłonny, posiadający centralnie umieszczoną warstwę chłonną ze 100 %
wiskozy, zaokrąglone rogi, przecięcie papieru wzdłuż krótszego boku, zewnętrzną stronę z
impregnacją wodoodporną, z klejem kauczukowym niepowodującym
podrażnień, przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza, 20 cm x 10
cm op*25 szt 850
4 .Opatrunek samoprzylepny jałowy, chłonny, posiadający centralnie umieszczoną warstwę chłonną ze 100 %
wiskozy, zaokrąglone rogi, przecięcie papieru wzdłuż krótszego boku, zewnętrzną stronę z
impregnacją wodoodporną, z klejem kauczukowym niepowodującym
podrażnień, przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza, 7,2 x 5 cm op*50 szt 1 350
5 .włókninowy, jałowy plaster do
mocowania kaniul z nacięciem o
zaokrąglonych rogach, z centralnie
położonym materiałem
chłonnym i dodatkową poduszeczką 6 x 8 cm op*50 szt 2 000
6 .plaster włókninowy z opatrunkiem 8cm x 1 m mb 50
7 .folia poliuretanowa, jałowa,
przezroczysta, samoprzylepna,
wodoodporna, z hipoalergiczną
warstwą klejąca 10 x 15 cm op. 10 szt. 180
8 .folia poliuretanowa, jałowa,
przezroczysta, samoprzylepna,
wodoodporna, z hipoalergiczną
warstwą klejąca 6 x 7 cm op. 10 szt. 80
9 .plaster na porowatej, przeźroczystej
folii z możliwością dzielenia bez
użycia nożyczek na szpulce 5cm x 5cm 1 szt 2 500
10 .Wókninowy przylepiec chirurgiczny,
na rolce, pakowano pojedynczo w
kartoniku 10 m x 20 cm 1 szt 100
11 .Wókninowy przylepiec chirurgiczny,
na rolce, pakowano pojedynczo w
kartoniku 10 m x 10 cm 1 szt 50
12 .przylepiec na 100 % tkaninie
wiskozowej, z klejem z
syntetycznego kauczuku, pakowany
pojedynczo w kartonik, o
ząbkowanych brzegach na szpulce 5 cm x 9,1 m 1 szt 250
13 .przylepiec na 100 % tkaninie
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wiskozowej, z klejem z
syntetycznego kauczuku, pakowany
pojedynczo w kartonik, o
ząbkowanych brzegach na szpulce 2,5 cm x 9,1
m 1 szt 350
14 .przylepiec na włókninie, pakowany
pojedynczo w kartoniku, na szpulce 1,25 cm x
9,20 m 1 szt 180
15 .przylepiec na włókninie, pakowany
pojedynczo w kartoniku, na szpulce 2,5 cm x 9,20
m 1 szt 2 100
16 .przylepiec z włókniny do łączenia
brzegów ran, zastępujący nici
chirurgiczne 3 x 76 mm op a'5 szt 1 100
17 .Jałowy opatrunek dla ran
wymagających aktywnego
oczyszczania, opatrunek
aktywowany roztworem Ringnera. 10cm x 10cm op.10 szt 5.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .substytut skóry 5 x 5 cm – wchłanialna, mikroporowa błona i alloplastyczny substytut skóry przeznaczony do
leczenia powierzchwych ran skórnych, ran po pobraniu przeszczepów, oparzenie drugiego stopnia 5 cm x 5 cm
1 sztuka 40
2 .substytut skóry 9 x 10 cm – wchłanialna, mikroporowa błona i alloplastyczny substytut skóry przeznaczony
do leczenia powierzchwych ran skórnych, ran po pobraniu przeszczepów, oparzenie drugiego stopnia 9 cm x 10
cm 1 sztuka 50.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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
1) Krótki opis
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L.p. Opis wyrobu Jednostka Potrzebna
miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 Sterylny zestaw do małych zabiegów chirurgicznych: Wykonany z laminatu dwuwarstwowego (hydrofilowa
włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na
mokro min 270 kPa, klej w taśmach samoprzylepnych umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie
bez ryzyka uszkodzenia materiału. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 wymagania
wysokie. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę
ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety powinny
posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Skład zestawu: 1) 1 serweta na stolik
instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2) 4 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm 1 zestaw 100.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Jednostka Potrzebna
miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1. zestaw jałowych serwet do procedur neurochirurgicznych:
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
1 serweta neurochirurgiczna z padem chłonnym i otworem z folią (19 x 30 cm), z torbą do zbierania płynów 320
x 245 cm (pad 50 x 80 cm)
4 samoprzylepne serwety operacyjne 50 x 50 cm
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
2 uchwyty Velcro 2 x 23 cm
2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm Minimalne parametry: Obłozenie chirurgiczne zestawu oraz serwety powinny
być wykonane z laminatu min dwuwarstwowego (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa ) o min.
gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2, w części wzmocnionej min.110 g/m2 i
odporności na penetracje płynów min. 150 cm H2O. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i
nr serii w postaci min. dwóch naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Zestawy do transportu pakowane w 2
kartony
Wytrzymałość na wypychanie na mokro / sucho > 200 kPa 1 zestaw 80.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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: 28
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Nazwa: Część nr 28
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1. Sterylna osłona na kończynę wykonana z dwu lub trójwarstwowego chłonnego i mocnego laminatu
nieprzemakalnego o wymiarach 75x120 cm75 x 120 cm 1 sztuka 200.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 jałowa, foliowa osłona na przewody i kable medyczne o wymiarze min. 14 x 250 cm 14 x 250 cm 1 sztuka
4000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .Serweta na stolik MAYO sterylna w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny
( absorpcyjność 780 % ), waga podstawowa całości obłożenia min. 92 g / m 2, waga podstawowa folii PE min.
56 g / m2, folia piaskowana, ułatwia nakładanie worka, obłożenie składane teleskopowo 80 x 145 cm 1 sztuka
700
2 .serweta operacyjna jałowa, pełnobarierowa, chirurgiczna, min. 2 warst. , gramatura min. 54 g / m2, zdolność
absorpcji dla warstwy zewnętrznej 450 % 90 x150 cm 1 sztuka 2 000
3 .serweta operacyjna, jałowa, pełnobarierowa, chirurgiczna, samoprzylepna, min. 3 warstwowa, gramatura
włókniny min. 74 g /m2, zdolność absorpcji dla warstwy zewnętrznej 780 % 50 x 50 cm 1 sztuka 8 200
4 .serweta operacyjna jałowa, pełnobarierowa, chirurgiczna, 3 warst. , samoprzylepna gramatura min. 74 g / m2,
zdolność absorpcji dla warstwy zewnętrznej 780 % 150 x 175 cm 1 sztuka 600
5 .serweta operacyjna, jałowa, pełnobarierowa, chirurgiczna, samoprzylepna, min. 2 warstwowa, gramatura
włókniny min. 54 g /m2, zdolność absorpcji dla warstwy zewnętrznej 450 % 90x75cm 1 sztuka 10 000
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6 .Serweta z otworem; samoprzylepna dwuwarstwowa z możliwością dostosowania średnicy, gramatura
włókniny min. 54 g / m2, zdolność absorpcji warstwy zewnętrznej 450 % 45 x 75 cm 1 sztuka 300
7 .Serweta z otworem; samoprzylepna dwuwarstwowa z możliwością dostosowania średnicy, gramatura
włókniny min. 54 g / m2, zdolność absorpcji warstwy zewnętrznej 450 % 75 x 90 cm 1 sztuka 900.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .ręczniki celulozowe, sterylne do osuszania rąk (pakowane po 2 szt.) Waga podstawowa około 58g/m2. min.
33 x 33 cm opak * 2 szt 6 000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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: 32
Nazwa: Część nr 32
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .Osłona na sprzęt medyczny, do sterylnego obłożenia różnego typu sprzętu medycznego, wykończona
elastycznym brzegiem.Przezroczysta. 85 x 150 cm 85 cm x 150 cm 1 szt 120.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
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1. Sterylna osłona foliowa z taśmami do mocowania na ramię C aparatu RTG, o wymiarach min 100 x 220 cm
100 x 220 cm 1 sztuka 600.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1. sterylny pokrowiec na aparaturę o wymiarach 42 x 25 cm, wykonany z mocnej przezroczystej folii PE
ściągnięty elastyczną gumką umożliwiający łatwe nałożenie na przyrząd 42 x 25 cm 1 sztuka 120.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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: 35
Nazwa: Część nr 35
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Jednostka Potrzebna
miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .Jednorazowa, sterylna, bez lateksowa osłona na mikroskop. Do zastosowania w mikroskopie z trzema
okularami. Rozmiar osłony 117cm(+/- 1cm) na 267cm (+/- 1cm). Soczewka o średnicy 65mm o dużej
przezierności, odporna na zarysowania, z materiału nie odbijającego światła i nie tłukącego. Produkt
posiadający trzy pasy ściągające – umożliwiające mocowanie na mikroskopie. 1 sztuka 100.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
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1 .Kieszeń samoprzylepna sterylna jednokomorowa trójkątna z zaworem do podłączania drenu rozm min 60x60
cm wykonana z folii przezroczystej 60 x 60 cm 1 sztuka 100.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Jednostka Potrzebna
miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .Zestaw do LAPAROSKOPII.
Wyrób medyczny jednorazowy
Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety
dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności,
informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym.
Dopuszcza się etykiety dzielone. Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną
aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zapakowane sterylnie
w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka
rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny
margines. Wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3
muszą być z nią zgodne. Fartuch SMS 35g/m2 w rozmiarze L włożony w pierwszą warstwę opakowania (fartuch
dla instrumentariuszki) – tak.
Skład zestawu:
1. Serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego
dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 150cm x 190cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 75x190cm.
Wymagania minimalne: gramatura min. 55g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 120cm H2O,
wytrzymałość na rozdarcia w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 100/100kPa1. Serweta na stolik
instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o
wymiarach 150cm x 190cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 75x190cm. Wymagania minimalne:
gramatura min. 55g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 120cm H2O, wytrzymałość na rozdarcia w strefie
krytycznej na mokro/sucho min. 100/100kPa1. Serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu,
wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 150cm x 190cm, obszar wzmocniony
o wymiarach min. 75x190cm. Wymagania minimalne: gramatura min. 55g/m2, odporność na przenikanie cieczy
min. 120cm H2O, wytrzymałość na rozdarcia w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 100/100kPa – 1 szt.
2. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 79cm x 145cm, z warstwą chłonną min. 100cm x 65cm,
gramatura warstwy chłonnej (folia i laminat) min. 85g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O,
wytrzymałość na rozdarcie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120kPa, grubość folii osłony min.
60 mikronów. Składany teleskopowo2. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 79cm x 145cm, z
warstwą chłonną min. 100cm x 65cm, gramatura warstwy chłonnej (folia i laminat) min. 85g/m2, odporność
na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, wytrzymałość na rozdarcie w strefie krytycznej na mokro/sucho
min. 80/120kPa, grubość folii osłony min. 60 mikronów. Składany teleskopowo2. Serweta na stolik Mayo
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wzmocniona o wymiarach 79cm x 145cm, z warstwą chłonną min. 100cm x 65cm, gramatura warstwy
chłonnej (folia i laminat) min. 85g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, wytrzymałość na
rozdarcie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120kPa, grubość folii osłony min. 60 mikronów. Składany
teleskopowo – 1 szt.
3. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep,
rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm, troki łączone kartonikiem tak, aby umozliwić
sterylne założenie. sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie
sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, widoczna metka producenta fartucha, nadruk
z rozmiarem fartucha, włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie
krytycznej min 55cmH2O; Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej
identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich
Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa 3. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny,
wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem,
dł min 6 cm, troki łączone kartonikiem tak, aby umozliwić sterylne założenie. sposób złożenia i konstrukcja
pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora,
kolor niebieski, widoczna metka producenta fartucha, nadruk z rozmiarem fartucha, włóknina 3-warstwowa
typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Nadruk rozmiaru i
spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur
o wymaganiach standardowych oraz wysokich
Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa 3. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny,
wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem,
dł min 6 cm, troki łączone kartonikiem tak, aby umozliwić sterylne założenie. sposób złożenia i konstrukcja
pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora,
kolor niebieski, widoczna metka producenta fartucha, nadruk z rozmiarem fartucha, włóknina 3-warstwowa
typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Nadruk rozmiaru i
spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur
o wymaganiach standardowych oraz wysokich
Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa – L - 1 sz ( dla instrumentariuszki) XL – 2szt.
4. Taśma lepna o wymiarach 9cm x 49cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2
oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów4. Taśma lepna o wymiarach 9cm x 49cm, wykonana z włókniny
poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów4. Taśma lepna o wymiarach
9cm x 49cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 27
mikronów – 2 szt.
5. Osłona foliowa na kamerę15x250cm z paskami mocującymi i pierścieniem – 1 szt.
6. Skalpel chirurgiczny z ostrzem. Nr 11
— 1 szt.
7. Osłona na przewody z końcówką neoprenową, samouszczelniającą się – 18x250cm -1 szt.
8. Papier Krepowy 60x60 – 1 szt.
9. dwuwarstwowa serweta chirurgiczna o wymiarach 175/250x325cm, zintegrowana z ekranem
anestezjologicznym, posiada samoprzylepny otwór w okoliach jamy brzusznej o wymiarach 25x30cm, otoczony
warstwą chłonną. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie
Wymagania: min 135g/m2 w strefie krytycznej, odpornośc na wypychanie sucho/mokro min 163/114 kPa w
strefie krytycznej – 1 szt.
10. Miska nerkowata 800ml- 1 szt.
11. Płyn przeciwmgielny ( butelka + watka) – 1 szt.
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12. Ewakuator dymu, Luerlock, z zaciskiem i filtrem – 1 szt.
13. nić 3-0; 75cm,szew wchłanialny, igła 1/2 koła, 26mm- 1 szt.
14. Opatrunek 9x15cm, 5x10cm – 1 szt.
15. Opatrunek 5x7, 3x4cm -3 szt.
16. Osłona na lampę średnica max 45mm – 1 szt.
17. kleszczyki blokowane do mat. Opatrunkowego, 24,7cm – 1 szt.
18. Kompres Laporotomijny 45x45cm RTG 17-nitkowy, 4 – warstwowy – 3 szt.
19. dren redona 16CH, 50cm, znacznik RTG, PVC – 1 szt.
20. Kompres gazowy 10cm x 10cm wykonany z 17-nitkowej 8-warstwowej gazy, kolor biały -50 szt.
21. Butla Redona 500ml L/V PVC – 2 szt.
22. miska z polipropylenu, z podziałką 60ml – 1 szt.
23. Strzykawka dwuczęściowa o pojemności 20ml – 1 szt.
24. nić 1, 75cm, igła 1/2 koła, 26 mm, szew wchłanialny, fioletowy – 1szt.
25. nić 2-0; 75 cm, igła 3/8 koła, 26 mm, szew niewchłanialny, czarny – 1szt.
Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor niebieski.
Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie ( elementy barwne naniesione na tę etykietę)
oraz na dodatkowej etykiecie dolnej ( napis LAPAROSKOPIA w niebieskiej ramce). Rodzaj sterylizacji – tlenek
etylenu.
Obłożenie oznaczone za pomocą piktogramów. Spis składu zestawu w opakowaniu jednostkowym. Obłożenie
nie zawiera celulozy. 1 zestaw 250.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Jednostka Potrzebna
miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 Zestaw do KRANIOTOMII
Wyrób medyczny jednorazowy.
Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety
dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności,
informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym.
Dopuszcza się etykiety dzielone.
Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami
aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki
Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu
zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien
znajdować się sterylny margines. Wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia. Elementy zestawu podlegające
normie PN EN 13795 1-3 muszą być z nią zgodne.
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Fartuch SMS 35g/m2 w rozmiarze L włożony w pierwszą warstwę opakowania (fartuch dla instrumentariuszki) –
tak.
Skład zestawu:
1. Serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego
dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 150cm x 190cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 75x190cm.
Wymagania minimalne: gramatura min. 55g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 120cm H2O,
wytrzymałość na rozdarcia w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 100/100kPa1. Serweta na stolik
instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o
wymiarach 150cm x 190cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 75x190cm. Wymagania minimalne:
gramatura min. 55g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 120cm H2O, wytrzymałość na rozdarcia w strefie
krytycznej na mokro/sucho min. 100/100kPa1. Serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu,
wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 150cm x 190cm, obszar wzmocniony
o wymiarach min. 75x190cm. Wymagania minimalne: gramatura min. 55g/m2, odporność na przenikanie cieczy
min. 120cm H2O, wytrzymałość na rozdarcia w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 100/100kPa – 1 szt.
2. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 79cm x 145cm, z warstwą chłonną min. 85cm x 65cm,
gramatura warstwy chłonnej (folia i laminat) min. 85g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O,
wytrzymałość na rozdarcie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120kPa, grubość folii osłony min. 60
mikronów2. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 79cm x 145cm, z warstwą chłonną min. 85cm x
65cm, gramatura warstwy chłonnej (folia i laminat) min. 85g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm
H2O, wytrzymałość na rozdarcie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120kPa, grubość folii osłony min.
60 mikronów2. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 79cm x 145cm, z warstwą chłonną min. 85cm
x 65cm, gramatura warstwy chłonnej (folia i laminat) min. 85g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm
H2O, wytrzymałość na rozdarcie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120kPa, grubość folii osłony min.
60 mikronów -
1 szt.
3. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep,
rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm, troki łączone kartonikiem tak, aby umozliwić
sterylne założenie. sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie
sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, widoczna metka producenta fartucha, nadruk
z rozmiarem fartucha, włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie
krytycznej min 55cmH2O; Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej
identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich
Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa 3. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny,
wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem,
dł min 6 cm, troki łączone kartonikiem tak, aby umozliwić sterylne założenie. sposób złożenia i konstrukcja
pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora,
kolor niebieski, widoczna metka producenta fartucha, nadruk z rozmiarem fartucha, włóknina 3-warstwowa
typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Nadruk rozmiaru i
spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur
o wymaganiach standardowych oraz wysokich
Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa 3. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny,
wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem,
dł min 6 cm, troki łączone kartonikiem tak, aby umozliwić sterylne założenie. sposób złożenia i konstrukcja
pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora,
kolor niebieski, widoczna metka producenta fartucha, nadruk z rozmiarem fartucha, włóknina 3-warstwowa
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typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Nadruk rozmiaru i
spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur
o wymaganiach standardowych oraz wysokich
Wytrzymałość na rozerwanie min. (sucho/mokro) 149/125 Kpa. L – 1 sz ( dla instrumentariuszki), XL – 1szt.
4. Taśma lepna o wymiarach 9cm x 49cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2
oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów4. Taśma lepna o wymiarach 9cm x 49cm, wykonana z włókniny
poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów4. Taśma lepna o wymiarach
9cm x 49cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 27
mikronów – 2 szt.
5. Skalpel chirurgiczny z wysuwanym ostrzem nr 11 – 1 szt.
6. Skalpel chirurgiczny z wysuwanym ostrzem. Nr 22 – 1 szt.
7. Elektroda czynna monopolarna z końcówką nożową, długość przewodu min. 320cm, ERBE – 1 szt.
8. Papier Krepowy 60x60 – 1 szt.
9. dwuwarstwowa serweta chirurgiczna do zabiegów w okolicach głowy o wymiarach 240cm/180-190cm
x310-320cm, 63g/m2, posiadający otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 25x20cm, wyposażona w
dodatkową warstwę chłonną wokół otworu o wymiarach min. 100x80cm z trzema zakładkami oraz zintegrowany
worek foliowydo przechwytywania płynów (obłożenie razem ze wzmocnieniem min 80g/m2) – 1 szt.
10. Osłona na mikroskop Zeiss 117x254, średnica optyki 65mm – 1 szt.
11. Dren do ssaka o długości min. 350cm, PVC 24Ch/15Ch – 1 szt.
12. watki neurochirurgiczne, 20x60mm, znacznik RTG, włókninowe – 10 szt.
13. nić 3-0; 75cm,szew wchłanialny, igła 1/2 koła, 26mm – 1 szt.
14. Organizator przewodów 9x18 cm – 1 szt.
15. Samoprzylepna serweta operacyjna 50x50cm, trójwarstwowa min 72g/m2, odporność na wypychanie
sucho/mokro 115/88 kPa – 3 szt.
16. Osłona na lampę średnica max 45mm –
2 szt.
17. kleszczyki blokowane do mat. Opatrunkowego, 24,7cm – 1 szt.
18. Kompres Laporotomijny 45x45cm RTG 17-nitkowy, 4 – warstwowy – 5 szt.
19. kieszeń dwukomorowa 2x 15x30cm -1szt.
20. Kompres gazowy 10cm x 10cm wykonany z 13-nitkowej 8-warstwowej gazy, kolor biały – 50 szt.
21. Kieszeń jednokomorowa z taśmą lepną o wymiarach 40cm x 35cm – 2 szt.
22. miska z polipropylenu, z podziałką 1 L – 1 szt.
23. miska z polipropylenu, transparentna, z podziałką, 0,5L – 1 szt.
24. Strzykawka dwuczęściowa o pojemności 20ml – 1 szt.
25. Ręcznik chłonny 30x40cm – 2 szt.
26. nić 2-0, 90cm, igła 1/2 koła, 1,0236 in, szew wchłanialny, fioletowy – 1 szt.
27. nić 2-0; 75 cm, igła 3/8 koła, 26 mm, szew niewchłanialny, czarny – 1 szt.
28. nić 0; 75cm igła 1/2 koła 30mm, taper, fioletowa – 2 szt.
Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor czerwony.
Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie ( elementy barwne naniesione na tę etykietę)
oraz na dodatkowej etykiecie dolnej ( napis KRANIOTOMIA w czerwonej ramce)
Rodzaj sterylizacji – tlenek etylenu.
Obłożenie oznaczone za pomocą piktogramów.
Spis składu zestawu w opakowaniu jednostkowym. Obłożenie nie zawiera celulozy. 1 zestaw 200.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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 nr 39
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Jednostka Potrzebna
miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .Zestaw do GAMMA
Wyrób medyczny jednorazowy.
Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety
dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności,
informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym.
Dopuszcza się etykiety dzielone.
Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami
aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki.
Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu
zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien
znajdować się sterylny margines. Wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia. Elementy zestawu podlegające
normie PN EN 13795 1-3 muszą być z nią zgodne.Fartuch SMS 35g/m2 w rozmiarze L włożony w pierwszą
warstwę opakowania (fartuch dla instrumentariuszki)
Skład zestawu:
1. Serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego
dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 150cm x 1210cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 75x210cm.
Wymagania minimalne: gramatura min. 55g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 120cm H2O,
wytrzymałość na rozdarcia w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 100/100kPa1. Serweta na stolik
instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o
wymiarach 150cm x 1210cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 75x210cm. Wymagania minimalne:
gramatura min. 55g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 120cm H2O, wytrzymałość na rozdarcia w strefie
krytycznej na mokro/sucho min. 100/100kPa – 2 szt.
2. Fartuch chirurgiczny, oddychający, ze wstawkami, materiał bawełnopodobny o gramarturze min. 68g/m2,
wodoodporny, wytrzmałość na rozrywanie na sucho 230kPa, nieprzemakalność 250mmH2O. Nadrukowany
rozmiar oraz rodzaj normy. Wzmocnienie frontu: 35μm nieprzepuszczalna mikroporowata i oddychająca folia
polietylenowa. Wzmocnienie rękawa: nieprzepuszczalny podwójny laminat, składający się z 27,5μm folii
polietylenowej oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru o gramaturze 30g/m2, rozmiar XXL-XL -
1 szt.
3. pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy
wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm, troki łączone kartonikiem tak, aby umozliwić sterylne
założenie. sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności
zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, widoczna metka producenta fartucha, nadruk z
rozmiarem fartucha, włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie
krytycznej min 55cmH2O; Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej
identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich
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Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa 3. pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany
z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm, troki
łączone kartonikiem tak, aby umozliwić sterylne założenie. sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację
fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, widoczna
metka producenta fartucha, nadruk z rozmiarem fartucha, włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze
max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Nadruk rozmiaru i spełniającej przez
fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach
standardowych oraz wysokich. Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa – L - 1 sz. (dla
instrumentariuszki)
4. Opatrunek 10x30cm (5x25cm)- 1szt.
5. Papier Krepowy 60x60 -1 szt.
6. dwuwarstwowa serweta chirurgiczna do zespoleń śródszpikowych o wymiarach 240cmx290cm, 63g/m2,
zintegrowana z nogawicami, wyposażona w dwa symetrycznie usytuowane otwory o wymiarach 15x45cm
wypełnione folią chirurgiczną, Wzmocnienie w strefie krytycznej o wymiarach 75x210cm (obłożenie razem ze
wzmocnieniem min 80g/m2) odporność na wypychanie w strefie krytycznej min 150/150 kPa – 1 szt.
7. Osłona na lampę średnica max 45mm -
1 szt.
8. kleszczyki blokowane do mat. Opatrunkowego, 24,7cm – 1 szt.
9. Kompres Laporotomijny 45x45cm RTG 20-nitkowy, 4 – warstwowy – 5 szt.
10. Kompres gazowy 10cm x 10cm wykonany z 17-nitkowej 8-warstwowej gazy, kolor biały – 50 szt.
11. Kieszeń jednokomorowa z taśmą lepną o wymiarach 40cm x 35cm – 1 szt.
12. miska z polipropylenu, z podziałką 120ml – 1 szt.
13. miska z polipropylenu, transparentna, z podziałką 250ml – 1 szt.
14. Osłona foliowa na ramię C 116x183cm – 1 szt.
15. Ręcznik chłonny 18x25cm – 2 szt.
16. nić 2-0, 75cm, igła 3/8 koła, 39 mm, szew niewchłanialny, czarny – 1 szt.
17. nić 1, 90cm igła 1/2 koła, 37mm, szew wchłanialny fioletowy – 1 szt.
Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor zielony.
Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie ( elementy barwne naniesione na tę etykietę)
oraz na dodatkowej etykiecie dolnej ( napis GAMMA w zielonej ramce)
Rodzaj sterylizacji – tlenek etylenu.
Obłożenie oznaczone za pomocą piktogramów.
Spis składu zestawu w opakowaniu jednostkowym.
Obłożenie nie zawiera celulozy. 1 zestaw 80.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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 nr 40
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Jednostka Potrzebna
miary ilość na 12 miesięcy
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(j.m.) j.m.
1 .Zestaw neurochirurgiczny głowa w składzie: 1. Kompersy z gazy 17 nitkowej, 8 warstw, o masie nominalnej
1 szt. min. 2,100 g, wymiary 10 x 10 cm x 100 szt. 2. Serweta z gazy 17 nitkowej, 4 warstwy, 45 x 45 cm, z
nitką RTG i tasiemką x 3 szt. 3. Kompres neurochirurgiczny 15 x 15 mm, wykonany z włókniny wiskozowo
poliestrowej o chłonności min. 900 %, 4 warstwy, z przymocowaną na stałe nitką RTG x 10 szt. 4. Kompres
neurochirurgiczny 20 x 60 mm, wykonany z włókniny wiskozowo poliestrowej o chłonności min. 900 % z
przymocowaną na stałe nitką RTG x 10 szt. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo foliową, z obustronnie
zaznaczonym kierunkiem otwierania, zgrzewem ułatwiającym otwieranie (zgrzew w kształcie litry „V”) oraz
wycięciem na kciuk. Na etykiecie min. 2 odklejane etykiety służące do wklejania do dokuementacji pacjenta,
zwierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz wskazanie wytwórcy. Kompresy neurochirurgiczne oraz
tupfery zapakowane wewnątrz w dodatkową torebkę papierowo foliową. Do każdego zestawu dołączona
instrukcja użytkowania kompresów neurochirurgicznych. 1 zestaw 150
2 .Zestaw ortopedyczny duży w składzie: 1. Kompersy z gazy 17 nitkowej, 8 warstw, o masie nominalnej 1 szt.
min. 2,100 g, wymiary 10 x 10 cm x 50 szt. 2. Serweta z gazy 17 nitkowej, 4 warstwy, 45 x 45 cm, z nitką RTG
i tasiemką x 3 szt. 3. Podkład podgipsowy z włókna wiskozowego 15 cm x 3m x 1 szt. 4. Opaska elastyczna z
zapinką 15 cm x 4 m x 1 szt. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo foliową, z obustronnie zaznaczonym
kierunkiem otwierania, zgrzewem ułatwiającym otwieranie (zgrzew w kształcie litry „V”) oraz wycięciem na
kciuk. Na etykiecie min. 2 odklejane etykiety służące do wklejania do dokuementacji pacjenta, zwierające: nr
katalogowy, LOT, datę ważności oraz wskazanie wytwórcy 1 zestaw 450
3 .Zestaw ortopedyczny mały w składzie: 1. Kompersy z gazy 17 nitkowej, 8 warstw, o masie nominalnej 1 szt.
min. 2,100 g, wymiary 10 x 10 cm x 100 szt.
2. Serweta z gazy 17 nitkowej, 4 warstwy, 45 x 45 cm, z nitką RTG i tasiemką x 6 szt. Zestaw zapakowany
w torebkę papierowo foliową, z obustronnie zaznaczonym kierunkiem otwierania, zgrzewem ułatwiającym
otwieranie (zgrzew w kształcie litry „V”) oraz wycięciem na kciuk. Na etykiecie min. 2 odklejane etykiety służące
do wklejania do dokuementacji pacjenta, zwierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz wskazanie
wytwórcy 1 zestaw 450
4 .Zestaw neurochirurgiczny dysk w składzie: 1.Kompresy z gazy 17 nitkowej,8 warstw, o masie nominalnej
1 szt. Min.2,100g,wymiary 10 x 10 cm x 50 szt. 2.Tupfery w kształcie groszka z wykroju gazy 12 x 12 cm, z
nitką RTG x 10 szt. 3.Kompres neurochirurgiczny 20 x 60 mm, wykonany z włókniny wiskozowo poliestrowej o
chłonności min. 900 %, 4 warstwy, z przymocowaną na stałe nitką RTG x 10 szt. 5.Pojemnik polipropylenowy
w kształcie kubka z rączką oraz zlewką o pojemności 500 ml z podziałką, wysokość 11 – 12 cm, średnica 8 –
9 cm. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo foliową, z obustronnie zaznaczonym kierunkiem otwierania,
zgrzewem ułatwiającym otwieranie (zgrzew w kształcie litry „V”) oraz wycięciem na kciuk. Na etykiecie min.
2 odklejane etykiety służące do wklejania do dokuementacji pacjenta, zwierające: nr katalogowy, LOT, datę
ważności oraz wskazanie wytwórcy. Kompresy neurochirurgiczne oraz tupfery zapakowane wewnątrz w
dodatkową torebkę papierowo foliową. Do każdego zestawu dołączona instrukcja użytkowania kompresów
neurochirurgicznych. 1 zestaw 600
5 .Zestaw startowy duży w składzie: 1. Kompersy z gazy 17 nitkowej, 8 warstw, o masie nominalnej 1 szt.
min. 2,100 g, wymiary 10 x 10 cm x 100 szt. 2. Tupfery w kształcie groszka z wykroju gazy 12 x 12 cm, z nitką
RTG x 10 szt. 3. Serweta z gazy 17 nitkowej, 4 warstwy, 45 x 45 cm, z nitką RTG i tasiemką x 10 szt. Zestaw
zapakowany w torebkę papierowo foliową, z obustronnie zaznaczonym kierunkiem otwierania, zgrzewem
ułatwiającym otwieranie (zgrzew w kształcie litry „V”) oraz wycięciem na kciuk. Na etykiecie min. 2 odklejane
etykiety służące do wklejania do dokuementacji pacjenta, zwierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz
wskazanie wytwórcy. Tupfery zapakowane wewnątrz w dodatkową torebkę papierowo foliową. 1 zestaw 500
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6 .Zestaw startowy mały w składzie: 1. Kompersy z gazy 17 nitkowej, 8 warstw, o masie nominalnej 1 szt.
min. 2,100 g, wymiary 10 x 10 cm x 50 szt. 2. Tupfery w kształcie groszka z wykroju gazy 12 x 12 cm, z nitką
RTG x 10 szt. 3. Serweta z gazy 17 nitkowej, 4 warstwy, 45 x 45 cm z nitką RTG i tasiemką x 1 szt. Zestaw
zapakowany w torebkę papierowo foliową, z obustronnie zaznaczonym kierunkiem otwierania, zgrzewem
ułatwiającym otwieranie (zgrzew w kształcie litry „V”) oraz wycięciem na kciuk. Na etykiecie min. 2 odklejane
etykiety służące do wklejania do dokuementacji pacjenta, zwierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz
wskazanie wytwórcy. Tupfery zapakowane wewnątrz w dodatkową torebkę papierowo foliową. 1 zestaw 700
7 .Zestaw startowy średni w składzie: 1. Kompersy z gazy 17 nitkowej, 8 warstw, o masie nominalnej 1 szt.
min. 2,100 g, wymiary 10 x 10 cm x 50 szt. 2. Tupfery w kształcie groszka z wykroju gazy 12 x 12 cm, z nitką
RTG x 10 szt. 3. Serweta z gazy 17 nitkowej, 4 warstwy, 45 x 45 cm, z nitką RTG i tasiemką x 3 szt. Zestaw
zapakowany w torebkę papierowo foliową, z obustronnie zaznaczonym kierunkiem otwierania, zgrzewem
ułatwiającym otwieranie (zgrzew w kształcie litry „V”) oraz wycięciem na kciuk. Na etykiecie min. 2 odklejane
etykiety służące do wklejania do dokuementacji pacjenta, zwierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz
wskazanie wytwórcy. Tupfery zapakowane wewnątrz w dodatkową torebkę papierowo foliową. 1 zestaw 700.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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 nr 41
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Jednostka Potrzebna
miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .Sterylny Fartuch Chirurgiczny niewzmocniony, wykonany z włókniny SMMMS o gramaturze 41 g/m2,
repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową lub klejone
w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony mankietem, fartuch po założeniu posiada widoczne
oznaczenie stopnia barierowości, wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 65 cm H2O na całej
powierzchni, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) min. 5,5 na całej powierzchni,
opakowanie zawierające min. 2 szt. ręczników chłonnych, posiadający min.2 etykiety samoprzylepne do
archiwizacji danych, min. 4 rozmiary, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań.
Rozmiar L. 1 sztuka 4 500
2 .Sterylny Fartuch Chirurgiczny niewzmocniony, wykonany z włókniny SMMMS o gramaturze 41 g/m2,
repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową lub klejone
w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony mankietem, fartuch po założeniu posiada widoczne
oznaczenie stopnia barierowości, wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 65 cm H2O na całej
powierzchni, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) min. 5,5 na całej powierzchni,
opakowanie zawierające min. 2 szt. ręczników chłonnych, posiadający min.2 etykiety samoprzylepne do
archiwizacji danych, min. 4 rozmiary, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Rozmiar XL. 1 sztuka 4
500
3 .Sterylny zestaw uniwersalny ze wzmocnieniem. Skład zestawu:
— 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 152x190 cm (owinięcie zestawu)
— 1 x serweta na stolik Mayo min.75x141 cm,
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— 2 x serweta 75x93 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 37x58 cm
— 1 x serweta 175x183 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 36x64 cm, zintegrowany 1
organizator przewodów typu rzep z podwójną blokadą przypadkowego otwarcia.
— 1 x serweta 152x250 cm, przylepna, pełnobarierowa wzmocnienie chłonne 36x65 cm, zintegrowany 1
organizator przewodów typu rzep z podwójną blokadą przypadkowego otwarcia.
— 4 x ręcznik chłonny 34x36 cm
Serwety okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze
43g/m2, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min.115 g/m2.
Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O. Odporność na rozerwanie na
mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa, absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400 %. Serwety
dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paroprzepuszczalne. Zestaw zgodny
z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3
etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności
oraz nazwę producenta. 1 zestaw 100.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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 nr 42
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .Osłona na kamerę pozwalająca na wielokrotną wymianę optyki, bez przerywania pola sterylnego. Produkt
bez perforowanej końcówki. Ze sztywnym zakończeniem Steri-Stick całkowicie zabezpieczającym kamerę
przed zalaniem. Wymiary 18cm na 246cm. Ilość w opakowaniu – 10 szt 18cm x246cm 1 sztuka 100.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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 nr 43
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Jednostka Potrzebna
miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .Jałowy zestaw przepuklinowy.
Serwety główne w całości wykonane z chłonnego laminatu dwuwarstwowego (folii polietylenowej i włókniny

polipropylenowej) o gramaturze 60 – 62 g/m2 nie zawierające celulozy i wiskozy. Odporność na przenikanie
cieczy – min. 200 cm H2O.
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Skład:
— 1 górna samoprzylepna serweta/ekran anestezjologiczny o wym. 150 x 240cm
— 1 dolna samoprzylepna serweta o wym. 170 x 175cm
— 2 boczne samoprzylepne serwety o wym. 75 x 90cm
— 1 czerwona osłona na stolik Mayo o wym. 80 x 145cm składana teleskopowo, wzmocnienie o wym. 60 x 85
cm
— 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace o wym. 9 x 50cm
— 4 ręczniki chłonne o wym. 30 x 40 cm o gramaturze min 65 g/m2 czterowarstwowe, wzmacniane syntetyczną
siatką.
Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o wym. 140 x 190 cm, wzmocnienie o wym. 76 x 190
cm.
Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające
nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram
potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo
wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Tolerancja
wymiarów serwet +/- 5 cm.
Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów
oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, PN EN 13795: 2011, EN ISO 11135 -1: 2007
oraz EN 556 – 1:2001 1 zestaw 400
2 .Jałowy zestaw uniwersalny brzuszny
Serwety główne w całości wykonane z chłonnego laminatu dwuwarstwowego (folii polietylenowej i włókniny

polipropylenowej) o gramaturze 60 – 62 g/m2 dodatkowo wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze

min. 70g/m2 w strefie krytycznej wyrobu. Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H2O. Chłonność w

strefie krytycznej – min. 900 %.
Skład:
— 1 górna samoprzylepna serweta/ekran anestezjologiczny o wym. 150 x 240cm, wzmocnienie w strefie
krytycznej o min. wym. 50 x 75 cm
— 1 dolna samoprzylepna serweta o wym. 175 x 200cm, wzmocniona w strefie krytycznej o min. wym. 50 x 75
cm
— 2 boczne samoprzylepne serwety o wym. 75 x 90cm, wzmocnione w strefie krytycznej o min. wym. 45 x 60
cm
— 1 czerwona osłona na stolik Mayo o wym. 80 x 145cm składana teleskopowo, wzmocnienie o wym. 60 x 85
cm
— 1 kieszeń dwukomorowa o wymiarach 30 x 40 cm na narzędzia chirurgiczne
— 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace o wym. 9 x 50cm
— 4 ręczniki chłonne o wym. 30 x 40cm o gramaturze min. 65 g/m2, czterowarstwowe, wzmacniane
syntetyczną siatką.
Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o wym. 140 x 190cm, wzmocnienie o wymiarach 76 x 190
cm.
Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające
nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram
potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo
wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Tolerancja
wymiarów serwet +/- 5 cm.
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Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów
oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, PN EN 13795: 2011, EN ISO 11135 -1: 2007
oraz EN 556 – 1:2001 1 zestaw 400
3 .Jałowy zestaw do zabiegów brzusznych ze zintegrowanym workiem na płyny
Serweta główna wykonana w całości z chłonnego laminatu dwuwarstwowego (folii polietylenowej i włókniny

polipropylenowej) o gramaturze 60 – 62 g/m2 nie zawierająca celulozy i wiskozy. Odporność materiału na
przenikanie cieczy – min. 200 cm H2O.

Skład:
— 1 serweta główna w kształcie litery T o wym. 200/250 x 315 cm z oknem wypełnionym przylepną folią
chirurgiczną o wymiarach 38 x 38 cm (+/-2 cm) z wycięciem w folii w kształcie zbliżonym do trapezu o
wymiarach 17 x 28 cm ( +/- 2 cm). Otwór w serwecie otoczony torbą 360° do zbiórki płynów o wym. 80 x 80 cm
wyposażoną w 2 zaworki spustowe do odprowadzania płynów
— 1 czerwona osłona na stolik Mayo o wym. 80 x 145cm, składana teleskopowo, wzmocnienie o wym. 60 x 85
cm

— 1 serweta z włókniny typu Spunlace 50 g/m2 o wym. 90 x 100cm
— 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace o wym. 9 x 50cm
— 2 ręczniki chłonne o wym. 30 x 40cm o gramaturze min. 65 g/m2, czterowarstwowe, wzmacniane
syntetyczną siatką
Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o wym. 140 x 190cm wzmocnienie o wym. 76 x
190 cm
Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające
nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym
piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone
dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.
Tolerancja wymiarów serwet +/- 5 cm.
Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów
oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, PN EN 13795: 2011, EN ISO 11135 -1: 2007
oraz EN 556 – 1:2001 1 zestaw 300
4 Jałowe ręczniki do rąk – ręczniki celulozowe o wym. 30x40cm o gramaturze min. 65 g/m2, czterowarstwowe,
wzmacniane krzyzowo syntetyczną siatką, pakowane po dwie sztuki w kopertę typu „folia-papier”. opakowanie
posiada dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę producenta, numer referencyjny produktu,
numer serii i datę ważności. klasa I jałowa
Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów
oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, oraz normami EN ISO 11135 -1: 2007 oraz
EN 556 – 1:2001 1 op.* 2 szt 2500.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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 nr 44
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Jednostka Potrzebna
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miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .Zestaw serwet uniwersalnych do operacji pediatrycznych w składzie: 1. serweta z przylepcem pediatrycznym
o wymiarach 210 x 150 cm – 1 szt. 2. serweta z przylepcem pediatrycznym o wymiarach 180 x 150 cm – 1
szt. 3. serweta z przylepcem pediatrycznym o wymiarach 90 x 75 cm – 2 szt. 4. taśma medyczna 50 x 9 cm
5. serweta na stolik instrumentarium o wymiarach 190 x 150 cm z chłonnym wzmocnieniem na całej długości
o szerokości 66 cm, będąca owinieciem zestawu – 1 szt. 6. pokrowiec na stoik Mayo o wymiarach 145 x 80
cm – 1 szt. 7. serwetki do rąk z włókniny kompresowej o wymiarach 20 x 40 cm – 2 szt. Serwety stanowiące
obłożenie pacjenta muszą być wykonane w całości z chłonnego, dwuwarstwowego laminatu polipropylenowo
polietylenowego o gramaturze nominalnej 56 g/m2, chłonności min. 570 %, wytrzymałości na wypychanie min.
150 kPa, nie powodującego drażnienia, uczulenia, niecytotoksycznego, w I klasie palności wg 16 CFR 1610.
W serwetach muszą być zastosowane specjalne pediatryczne przylepce o szerokości maks. 2,5 cm, które
nie powodują podrażnienia lub uszkodzenia skóry dziecka. Obłożenie musi spełniać wymagania normy PN
EN 13 795 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych.
Zestaw zapakowany w torebkę papierowo – foliową z wycięciem na kciuk oraz zgrzewem w kształcie litery
„V” ułtawiającym otwieranie, z etykietą posiadającą min. 2 samoprzylepne etykiety z informacją o numerze
serii ,indeksie, dacie ważności oraz wskazaniem na wytwórcę. 1 zestaw 150.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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 nr 45
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Jednostka Potrzebna
miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .Obłożenie do operacji dłoni/stopy: Wykonane z włókniny o gramaturze 73g/m3( polipropylen, polietylen,
wiskoza). Wymagana KDT włókniny z której wykonane jest obłożenie. Skład: 1. serweta 300cmx240cm,
z elementem elastycznym i otworem okragłym o średnicy 4 cm; 2. serweta na stół instrumentarialny
190cmx150cm, 3. serweta na stolik Mayo 145cmx80cm, 4. włókninowe serwetki do rąk 4 szt. 5. serweta jałowa
o wymiarach:240cmx180cm, posiadajaca przylepiec na boku, z włókniny 2-warstwowej ( polipropylenowo-
polietylenowej) o gramaturze min 56g/m2. 1 zestaw 300.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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 nr 46
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Jednostka Potrzebna
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miary Ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .Zestaw operacyjny do prostatektomii radykalnej metodą laparoskopową w składzie: 1. Serweta o wymiarach
240 x 180 cm z przylepcem o długości 80 cm wzdłuż dłuższego boku – 2 szt. 2. Serweta o wymiarach 90 x 75
cm z przylepcem na całej długości dłuższego boku – 3 szt. 3. Serweta o wymiarach 90 x 75 cm bez przylepca
– 1 szt. 4. Pokrowiec na stolik Mayo 145 x 80 cm – 1 szt.5. Serweta na stolik instrumentarium 190 x 150 z
chłonnym wzmocnieniem o szerokości 66 cm na całej długości – 1 szt.6. Gąbka do czyszczenia elektrod – 1
szt.7. Serweta z gazy 17 – nitkowej, 6 warstwowa z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 x 45 cm – 5 szt.
8. Ostrze do skalpela nr 11 – 2 szt.9. Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2 z
nieprzemakalnymi wzmocnieniami w strefach krytycznych (z przodu i na rękawach) o gramaturze łącznej w
strefie krytycznej 75 g/m2, z maknietami poliestrowymi w rozmiarze L (długość 125 cm) – 1 szt.10. fartuch
chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2 z nieprzemakalnymi wzmocnieniami w strefach
krytycznych (z przodu i na rękawach) o gramaturze łącznej w strefie krytycznej 75 g/m2, z maknietami
poliestrowymi w rozmiarze XL (długość 140 cm) – 3 szt.11. Worek na mocz o pojemności 2 L z wężykiem o
długości 90 cm – 2 szt.12. Zatyczka do cewnika o długości 12 mm – 1 szt.13.Pojemnik plastikowy przeźroczysty
o pojemności 500 ml – 1 szt.14. Strzykawka „Żaneta” o pojemności 100 ml z końcówką stożkową – 1
szt.15.Foliowy pokrowiec na przewody z pierścieniem kartonowym, o wymiarach 15 x 250 cm – 2 szt.16.
Cewnik Foleya dwudrożny, lateksowy, nr 16 – 1 szt.17. Opatrunek pooperacyjny, wyspowy, rozmiar 5 x
7,2 cm – 4 szt.18. Opatrunek pooperacyjny, wyspowy, rozmiar 10 x 20 cm – 1 szt.19. kompresy z gazy 17-
nitkowej, 8 – warstwowe, 10 x 10 cm z nitką RTG, o masie nominalnej min. 2,2 g / szt. – 40 szt.20. Strzykawka
3 – częściowa luer lock 20 ml – 2 szt.21. Żel do cewnikowania 6 ml – 2 szt.22. Dren do ssaka o długości
350 cm i średnicy 8 mm – 1 szt. Serwety stanowiące obłożenie pacjenta muszą być wykonane w całości z
chłonnego, dwuwarstwowego laminatu polipropylenowo polietylenowego o gramaturze nominalnej 56 g/m2,
chłonności min. 570 %, wytrzymałości na wypychanie min. 150 kPa, nie powodującego drażnienia, uczulenia,
niecytotoksycznego, w I klasie palności wg 16 CFR 1610. Obłożenie musi spełniać wymagania normy PN EN 13
795 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych.
Zestaw zapakowany w wytrzymałe opakowanie z etykietą posiadającą min. 2 samoprzylepne etykiety z
informacją o numerze serii ,indeksie, dacie ważności oraz wskazaniem na wytwórcę. 1 zestaw 50.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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 nr 47
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Jednostka Potrzebna
miary Ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .Zestaw do operacji stawu biodrowego: 1x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 200x150cm (opakowanie
zestawu); 1x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 200x150cm; 1x serweta na stolik Mayo wzmocniona
80x145cm, złożona teleskopowo; 1x serweta 2-warstwowa wzmocniona 200x260cm, otwór U przylepny
15x95cm; 1x serweta przylepna 2- warstwowa wzmocniona 250x170cm; 1x osłona na kończynę 2- warstwowa
35x120cm; 1x butelka Redon OR system 200ml; 1x dren Redon 16/5,33 CH/mm, 50cm kontrasuje w RTG;
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3x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL. Zgodne z EN 13795 1-3 Materiał PP SMMMS o gramaturze min.
35g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100 % poliester. Rękaw o kroju reglan w całości
wzmocniony poprzez zastosowanie oddychającej włókniny PP/PE/PP o gramaturze min. 63g/m2. Przód
fartucha wzmocniony od środka przez dwuwarstwowy laminat o budowie PP/PE o gramaturze min. 44g/m2.
Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuchy pod szyją zapinane
na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. Pod szyją kolorowa
lamówka pozwalająca na szybką identyfikację fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową; 1x fartuch
chirurgiczny niewzmocniony M (dla instrumentariuszki, zapakowany w papier krepowy i umiejscowiony w
pierwszym zagłębieniu opakowania zestawu). Zgodny z EN 13795 1-3. Materiał PP SMMMS o gramaturze
min. 35g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100 % poliester. Rękaw o kroju reglan. Tylne
części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuchy pod szyją zapinane na
jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. Pod szyją kolorowa lamówka
pozwalająca na szybką identyfikację fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową; 1x dren do ssaka
24/8,00 CH/mm,30/10,00 CH/mm 300cm; 1x końcówka do ssaka Yankauer 24/8,00 CH/mm 280mm; 1x
elektroda czynna 320cm, 16,5cm; 1x czyścik do koagulacji 5x5cm; 1x bezpieczny skalpel nr 22; 1x strzykawka
do płukania ran 100ml; 1x folia operacyjna antybakteryjna 45x65cm (45x70cm); 50x kompres z gazy RTG
10x10cm 16 warstw 17 nitek (a 10sztuk krep); 1x opatrunek pooperacyjny chłonny 25x10cm; 2x taśma
przylepna 10x50cm; 4x ręcznik celulozowy 33x30cm; 1x bandaż elastyczny 15cm x 5m; 1x zapinka do bandaża
elastycznego; 1x miska nerkowata 700ml (23x8,7cm); 1x kubek plastikowy z podziałką 1000ml (13,5x10,5cm);
5x chusta z gazy z chipem RTG 45x45cm, 4warstwy, biała; 1x kleszczyki plastikowe 24cm. Materiał obłożenia
spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw
posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenie na karcie pacjenta. Serwety
operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej
gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2 (wzmocmienie 55g/m2). Chłonność materiału
podstawowego min. 450 %, chłonność w miejscu padu min. 950 %. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość
zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blistrze, zestawy do transportu pakowane w 2
kartony. 1 zestaw 200.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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 nr 48
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Jednostka Potrzebna
miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
ZESTAW GINEKOLOGICZNY
Wyrób medyczny jednorazowy.
Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety
dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności,
informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym.
Dopuszcza się etykiety dzielone.
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Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami
aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki.Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej
folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości
podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wyraźnie
zaznaczone miejsce otwarcia. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3 muszą być z
nią zgodne.Fartuch SMS 35g/m2 w rozmiarze L włożony w pierwszą warstwę opakowania (fartuch dla
instrumentariuszki)
Skład zestawu:
1. Serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego
dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 150cm x 190cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 75x190cm.
Wymagania minimalne: gramatura min. 55g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 120cm H2O,
wytrzymałość na rozdarcia w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 100/100kPa1. Serweta na stolik
instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o
wymiarach 150cm x 190cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 75x190cm. Wymagania minimalne:
gramatura min. 55g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 120cm H2O, wytrzymałość na rozdarcia w strefie
krytycznej na mokro/sucho min. 100/100kPa1. Serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu,
wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 150cm x 190cm, obszar wzmocniony
o wymiarach min. 75x190cm. Wymagania minimalne: gramatura min. 55g/m2, odporność na przenikanie cieczy
min. 120cm H2O, wytrzymałość na rozdarcia w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 100/100kPa1. Serweta
na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu
o wymiarach 150cm x 190cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 75x190cm. Wymagania minimalne:
gramatura min. 55g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 120cm H2O, wytrzymałość na rozdarcia w strefie
krytycznej na mokro/sucho min. 100/100kPa1. Serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu,
wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 150cm x 190cm, obszar wzmocniony
o wymiarach min. 75x190cm. Wymagania minimalne: gramatura min. 55g/m2, odporność na przenikanie cieczy
min. 120cm H2O, wytrzymałość na rozdarcia w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 100/100kPa1. Serweta
na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu
o wymiarach 150cm x 190cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 75x190cm. Wymagania minimalne:
gramatura min. 55g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 120cm H2O, wytrzymałość na rozdarcia w strefie
krytycznej na mokro/sucho min. 100/100kPa -
1 szt.
2. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 80cm x 145cm, wzmocnienie 50x100cm w kolorze
czerwonym – 1 szt.
3. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep,
rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm, troki łączone kartonikiem tak, aby umozliwić
sterylne założenie. sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie
sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, widoczna metka producenta fartucha, nadruk
z rozmiarem fartucha, włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie
krytycznej min 55cmH2O; Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej
identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich Wytrzymałość na
rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125Kpa – L - 1szt. (dla instrumentariuszki), XL – 2 szt.
4. Taśma lepna o wymiarach 9cm x 49cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2
oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów4.4. Taśma lepna o wymiarach 9cm x 49cm, wykonana z włókniny
poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów4.4. Taśma lepna o wymiarach
9cm x 49cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 27
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mikronów4.4. Taśma lepna o wymiarach 9cm x 49cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/
m2 oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów4.4. Taśma lepna o wymiarach 9cm x 49cm, wykonana z włókniny
poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów4.4. Taśma lepna o wymiarach
9cm x 49cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 27
mikronów – 1 szt.
5. Skalpel chirurgiczny nr 22 z trzonkiem -1 szt.
6. dwuwarstwowa serweta chirurgiczna do zabiegów ginekologiczny 240/250x150cm, 63g/m2, zintegrowana z
nogawicami, posiada otwór samoprzylepny o wymiarach 10x15cm w okolicach krocza – 1 szt.
7. kieszeń dwukomorowa 2x 15x40cm ze sztywnikiem – 1 szt.
8. Kompres gazowy 10cm x 10cm wykonany z 17-nitkowej 8-warstwowej gazy, kolor biały – 50 szt.
9. Strzykawka dwuczęściowa o pojemności 5ml – 1 szt.
10. Ręcznik chłonny 30x40cm -3 szt.
11. Seton gazowy 6x200cm (gaza 20-nitkowa, 4-warstwowa znacnzik rtg) – 1 Szt.
12.tupfer gazowy 8x8cm ( gaza 24-nitkowa, znacznik rtg) – 3 szt.
13. kieszeń foliowa 50x60cm z taśmą samoprzylepną, na płyny ze sztywnikiem – 1 szt.
14. igła iniekcyjna 0,8 zielona – 1 szt.
Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor różowy.
Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie ( elementy barwne naniesione na tę etykietę)
oraz na dodatkowej etykiecie dolnej ( napis GINEKOLOGIA w różowej ramce)
Rodzaj sterylizacji – tlenek etylenu.
Obłożenie oznaczone za pomocą piktogramów.
Spis składu zestawu w opakowaniu jednostkowym.
Obłożenie nie zawiera celulozy. 1 zestaw 50.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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 nr 49
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Jednostka Potrzebna
miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 ZESTAW do LAPAROSKOPII BRZUSZNEJ
Wyrób medyczny jednorazowy.
Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety
dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności,
informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym.
Dopuszcza się etykiety dzielone.
Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami
aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki.
Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu
zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien
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znajdować się sterylny margines. Wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia. Elementy zestawu podlegające
normie PN EN 13795 1-3 muszą być z nią zgodne.Fartuch SMS 35g/m2 w rozmiarze L włożony w pierwszą
warstwę opakowania (fartuch dla instrumentariuszki)
Skład zestawu:
1. Serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego
dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 150cm x 190cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 75x190cm.
Wymagania minimalne: gramatura min. 55g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 120cm H2O,
wytrzymałość na rozdarcia w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 100/100kPa1. Serweta na stolik
instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o
wymiarach 150cm x 190cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 75x190cm. Wymagania minimalne:
gramatura min. 55g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 120cm H2O, wytrzymałość na rozdarcia w strefie
krytycznej na mokro/sucho min. 100/100kPa1. Serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu,
wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 150cm x 190cm, obszar wzmocniony
o wymiarach min. 75x190cm. Wymagania minimalne: gramatura min. 55g/m2, odporność na przenikanie cieczy
min. 120cm H2O, wytrzymałość na rozdarcia w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 100/100kPa1. Serweta
na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu
o wymiarach 150cm x 190cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 75x190cm. Wymagania minimalne:
gramatura min. 55g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 120cm H2O, wytrzymałość na rozdarcia w strefie
krytycznej na mokro/sucho min. 100/100kPa – 1 szt.
2. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 80cm x 145cm, wzmocnienie 50x100cm w kolorze
czerwonym – 1 szt.
3. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep,
rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm, troki łączone kartonikiem tak, aby umozliwić
sterylne założenie. sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie
sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, widoczna metka producenta fartucha, nadruk
z rozmiarem fartucha, włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie
krytycznej min 55cmH2O; Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej
identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich Wytrzymałość na
rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa L – 1 szt. (dla instrumentariuszki), XL – 2 szt.
5. Taśma lepna o wymiarach 9cm x 49cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2
oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów4.5. Taśma lepna o wymiarach 9cm x 49cm, wykonana z włókniny
poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów4.5. Taśma lepna o wymiarach
9cm x 49cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 27
mikronów4.5. Taśma lepna o wymiarach 9cm x 49cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/
m2 oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów – 1 szt.
6. Skalpel chirurgiczny nr 11 z trzonkiem – 1 szt.
7. dwuwarstwowa serweta chirurgiczna do laparoskopii o wymiarach 180x320cm, 63g/m2, z samoprzylepnym
otworem w kształcie trapezu ( wysokość 20cm, dolna podstawa 30cm, górna podstawa 20cm) – 1 szt.
8. kieszeń dwukomorowa 2x 15x40cm ze sztywnikiem – 1 szt.
9. Kompres gazowy 10cm x 10cm wykonany z 17-nitkowej 8-warstwowej gazy, kolor biały – 20 szt.
10. Ręcznik chłonny 30x40cm – 3 szt.
11. osłona foliowa na kamerę 18x250cm ( elastyczna neoprenowa końcówka, tasma mocująca) – 2 szt.
12. strzykawka 10 ml- dwuczęściowa – 1 szt.
13. Opatrunek 5x7cm – 3 szt.
14. dren łączący do ssaka PVC 25CH/16CH 3,0m F/F – 1 szt.
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15. organizator przewodów ( rzep ) 2.5x30cm, przyklejany – 1 szt.
Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor niebieski.
Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie ( elementy barwne naniesione na tę etykietę)
oraz na dodatkowej etykiecie dolnej ( napis LAPAROSKOPIA BRZUSZNA w niebieskiej ramce).
Rodzaj sterylizacji – tlenek etylenu.
Obłożenie oznaczone za pomocą piktogramów. Spis składu zestawu w opakowaniu jednostkowym.
Obłożenie nie zawiera celulozy. 1 zestaw 100.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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 nr 50
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Jednostka Potrzebna
miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 ZESTAW do LAPAROSKOPII GINEKOLOGICZNEJ
Wyrób medyczny jednorazowy.
Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety
dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności,
informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym.
Dopuszcza się etykiety dzielone.
Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami
aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszkiZapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej
folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości
podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wyraźnie
zaznaczone miejsce otwarcia. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3 muszą być z nią
zgodne.
Fartuch SMS 35g/m2 w rozmiarze L włożony w pierwszą warstwę opakowania (fartuch dla
instrumentariuszki)
Skład zestawu:
1. Serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego
dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 150cm x 190cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 75x190cm.
Wymagania minimalne: gramatura min. 55g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 120cm H2O,
wytrzymałość na rozdarcia w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 100/100kPa1. Serweta na stolik
instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o
wymiarach 150cm x 190cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 75x190cm. Wymagania minimalne:
gramatura min. 55g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 120cm H2O, wytrzymałość na rozdarcia w strefie
krytycznej na mokro/sucho min. 100/100kPa1. Serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu,
wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 150cm x 190cm, obszar wzmocniony
o wymiarach min. 75x190cm. Wymagania minimalne: gramatura min. 55g/m2, odporność na przenikanie cieczy
min. 120cm H2O, wytrzymałość na rozdarcia w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 100/100kPa -1 szt.
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2. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 80cm x 145cm, wzmocnienie 50x100cm w kolorze
czerwonym – 1 szt.
3. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep,
rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm, troki łączone kartonikiem tak, aby umozliwić
sterylne założenie. sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie
sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, widoczna metka producenta fartucha, nadruk
z rozmiarem fartucha, włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie
krytycznej min 55cmH2O; Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej
identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich Wytrzymałość na
rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa – L - 1 szt. ( dla instrumentariuszki), XL – 3 szt.
4. Taśma lepna o wymiarach 9cm x 49cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2
oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów.4. Taśma lepna o wymiarach 9cm x 49cm, wykonana z włókniny
poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów. – 1 szt.
5. Skalpel chirurgiczny nr 11 z trzonkiem- 1 szt.
6. dwuwarstwowa serweta chirurgiczna do laparoskopii ginekologicznej o wymiarach 1180/270x220cm,
63g/m2, zintegrowana z nogawicami, posada otwór w kształcie trapezu w okolicach jamy bzusznej o
wymiarach – wysokość 20cm, dolna podstawa 30cm, górna podstawa 20cm oraz otwór w okoliach krocza z
zabezpieczeniami w postaci osłony o wymiarach 10x15cm – 1 szt.
7. kieszeń dwukomorowa 2x 15x40cm ze sztywnikiem – 1 szt.
8. Kompres gazowy 10cm x 10cm wykonany z 17-nitkowej 8-warstwowej gazy, kolor biały – 20 szt.
10. Ręcznik chłonny 30x40cm – 3 szt.
11. osłona foliowa na kamerę 18x250cm ( elastyczna neoprenowa końcówka, tasma mocująca) – 2 szt.
12.Opatrunek 5x7cm – 4 szt.
13. kieszeń foliowa 50x60cm z taśmą samoprzylepną, na płyny ze sztywnikiem – 1 szt.
14. strzykawka 10ml – 2-częściowa – 1 szt.
15. dren łączący do ssaka PVC 25CH/16CH 3,0m F/F – 1 szt.
16. organizator przewodów ( rzep ) 2.5x30cm, przyklejany – 1 szt.
Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor czerwony.
Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie ( elementy barwne naniesione na tę etykietę)
oraz na dodatkowej etykiecie dolnej ( napis LAPAROSKOPIA GINEKOLOGICZNA w czerwonej ramce). Rodzaj
sterylizacji – tlenek etylenu.
Obłożenie oznaczone za pomocą piktogramów.
Spis składu zestawu w opakowaniu jednostkowym.
Obłożenie nie zawiera celulozy 1 zestaw 50.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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 nr 51
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Jednostka Potrzebna
miary Ilość na 12 miesięcy
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(j.m.) j.m.
1 ZESTAW do HISTEROSKOPII
Wyrób medyczny jednorazowy.
Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety
dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności,
informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym.
Dopuszcza się etykiety dzielone.
Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami
aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki.Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej
folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości
podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wyraźnie
zaznaczone miejsce otwarcia. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3 muszą być z nią
zgodne.
Fartuch SMS 35g/m2 w rozmiarze L włożony w pierwszą warstwę opakowania (fartuch dla
instrumentariuszki).
Skład zestawu:
1. Serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego
dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 150cm x 100cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 75x150cm.
Wymagania minimalne: gramatura min. 55g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 120cm H2O,
wytrzymałość na rozdarcia w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 100/100kPa- 1 szt.
2. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 80cm x 145cm, wzmocnienie 50x100cm w kolorze
czerwonym- 1 szt.
3. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep,
rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm, troki łączone kartonikiem tak, aby umozliwić
sterylne założenie. sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie
sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, widoczna metka producenta fartucha, nadruk
z rozmiarem fartucha, włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie
krytycznej min 55cmH2O; Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej
identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich Wytrzymałość na
rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa – L – 1 szt. ( dla instrumentariuszki)
4. trójwarstwowa serweta samoprzylepna 90x75cm – 1 szt.
5. kieszeń foliowa, do zbierania płynów 50x60cm z taśmą lepną, ze sztywnikiem – 1 szt.
6. Kompres gazowy 10cm x 10cm wykonany z 17-nitkowej 8-warstwowej gazy, kolor biały – 20 szt.
7. osłona na kończyny 75x120cm – 2 szt.
9. Ręcznik chłonny 30x40 – 3 szt.
8. dren łączący do ssaka PVC 25CH/16CH 2m F/F – 1 szt.
Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor zielony.
Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie ( elementy barwne naniesione na tę etykietę)
oraz na dodatkowej etykiecie dolnej ( napis HISTEROSKOPIA w zielonej ramce)
Rodzaj sterylizacji – tlenek etylenu.
Obłożenie oznaczone za pomocą piktogramów. Spis składu zestawu w opakowaniu jednostkowym. Obłożenie
nie zawiera celulozy. 1 zestaw 250.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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: 52
Nazwa: Część nr 52
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Jednostka Potrzebna
miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 ZESTAW do CESARSKIEGO CIĘCIA
Wyrób medyczny jednorazowy
Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety
dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności,
informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym.
Dopuszcza się etykiety dzielone.
Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami
aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki.
Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu
zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien
znajdować się sterylny margines. Wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia. Elementy zestawu podlegające
normie PN EN 13795 1-3 muszą być z nią zgodne.
Fartuch SMS 35g/m2 w rozmiarze L włożony w pierwszą warstwę opakowania (fartuch dla
instrumentariuszki)
Skład zestawu:
1. Serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego
dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 150cm x 190cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 75x190cm.
Wymagania minimalne: gramatura min. 55g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 120cm H2O,
wytrzymałość na rozdarcia w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 100/100kPa1. Serweta na stolik
instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o
wymiarach 150cm x 190cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 75x190cm. Wymagania minimalne:
gramatura min. 55g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 120cm H2O, wytrzymałość na rozdarcia w strefie
krytycznej na mokro/sucho min. 100/100kPa1. Serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu,
wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 150cm x 190cm, obszar wzmocniony
o wymiarach min. 75x190cm. Wymagania minimalne: gramatura min. 55g/m2, odporność na przenikanie cieczy
min. 120cm H2O, wytrzymałość na rozdarcia w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 100/100kPa – 1 szt.
2. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 80cm x 145cm, wzmocnienie 50x100cm w kolorze
czerwonym – 1 szt
3. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep,
rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm, troki łączone kartonikiem tak, aby umozliwić
sterylne założenie. sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie
sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, widoczna metka producenta fartucha, nadruk
z rozmiarem fartucha, włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie
krytycznej min 55cmH2O; Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej
identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich Wytrzymałość na
rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 KpaL – 1 szt. ( dla instrumentariuszki), XL – 1 szt.



Dz.U./S S128
07/07/2017
262376-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 41 / 68

07/07/2017 S128
http://ted.europa.eu/TED

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

41 / 68

4. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy
wykończone elastyczne z mankietem 45g – XXL-L – 1 szt.
5. Taśma lepna o wymiarach 9cm x 49cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2
oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów.5. Taśma lepna o wymiarach 9cm x 49cm, wykonana z włókniny
poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów. – 1 szt.
6. Skalpel chirurgiczny nr 22 z trzonkiem – 1 szt.
7. dwuwarstwowa serweta chirurgiczna do cięcia cesarskiego o wymiarach 180x300cm, 63g/m2, odpornośc
na przenikanie płynów min. 340cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min. 108/112 kPa.
Posiadający otwór w kształcie trapzeu o wymiarach: wysokość 23, dolna podstawa 33cm, górna podstawa
23, wypełniony folią chirurgiczną, posiadający zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów
wyposażony w sztywniki zawór drenażowy – 1 szt.
8. Kompres gazowy 10cm x 10cm wykonany z 17-nitkowej 8-warstwowej gazy, kolor biały – 50 szt.
11. Ręcznik chłonny 18x25cm – 3 szt.
12. opatrunek z silikonowa warstwą kontaktową o rozmiarze 10x30cm. Opatrunek 5 warstwowy – 1 szt.
13. kocyk dziecięcy 90x120cm, biały – 3 szt.
14. cewnik nelaton PVC 8CH, 40cm 2 otwory – 1 szt.
15. dren łączący do ssaka PVC 25CH 2,1m F/F – 1szt.
16. kompres laporotomijny 40x40 gaza 17-nitkowa, 4 -warstwowa – 5 szt.
17. zacisk do pępowiny, niebieski – 1 para.
Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor żółty.
Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie ( elementy barwne naniesione na tę etykietę)
oraz na dodatkowej etykiecie dolnej ( napis CESARSKIE CIĘCIE w żółtej ramce).
Rodzaj sterylizacji – tlenek etylenu. Obłożenie oznaczone za pomocą piktogramów.
Spis składu zestawu w opakowaniu jednostkowym.
Obłożenie nie zawiera celulozy. 1 zestaw 550.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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: 53
Nazwa: Część nr 53
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Jednostka Potrzebna
miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 Jałowy zestaw dla noworoda w składzie:
1. Podkład chłonny, z wkładem z pulpy celulozowej, rozmiar 90 x 60 cm, o chłonności min. 2000 g wg ISO
11948 – 1 szt.
2. Czapeczka bawełniana dla noworodka, elastyczna, miękka, dostosowująca się do kształtu główki dziecka – 1
szt.
3. Kocyk flanelowy w rozmiarze 160 x 75 cm, z motywami dziecięcymi – 1 szt.
4. Ręcznik chłonny (chłonność min. 900 %) z włókniny kompresowej wizkozowo – poliestrowej, rozmiar 80 x 60
cm – 2 szt.
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5. Miarka papierowa do mierzenia noworodka – 1 szt.
6. Niejałowa pieluszka dla noworodka o masie 2 – 5 kg, z wycięciem na kikut pępowiny z pozytywną opinią
Insytutu Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka lub instytucji równoważnej – 1 szt.
Elementy zestawu (oprócz pieluszki) zapakowane w torebkę papierowo foliową z wycięciem na kciuk oraz
zgrzewem w kształcie litery „V” ułatwiającym otwieranie. Pieluszka zapakowana wraz z zestawem w worek
foliowy. Ca łość zaopatrzona w etykietę z min. 2 samoprzylepnymi tagami zawietającymi: indeks, nr serii, datę
ważności oraz wskazanie wytwórcy. 1 zestaw 650.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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 nr 54
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .Kompresy jałowe z gazy 17 nitkowej, 8 warstw, o masie nominalnej 1 szt. min. 1,200 g, z podwijanymi
brzegami, klasa II a, reg 7 pakowane w torebkę papierowo – foliową z 2 etykietami do wklejania do
dokuementacji pacjenta z indeksem, nr serii, datą ważności, indentyfikacją wytwórcy 7,5 cm x 7,5 cm op. * 20
szt. 900
2 .Setony jałowe z gazy 17 – nitkowej, 4 – warstwowe, klasa II a reg 7 pakowane w torebkę papierowo – foliową
z 2 etykietami do wklejania do dokuementacji pacjenta z indeksem, nr serii, datą ważności, indentyfikacją
wytwórcy 2 m x 5 cm op. * 1 szt. 350
3 .Jałowa opaska elastyczna o rozciągliwości 120 % (+ / – 10 %), zapakowana w torebkę papierowo foliową z 2
etykietami do wklejania do dokuementacji pacjenta z indeksem, nr serii, datą ważności, indentyfikacją wytwórcy
15 cm x 4 m op. * 1 szt. 200
4 .Jałowa opaska dziana, potrzymująca, zapakowana w torebkę papierowo foliową z 2 etykietami do wklejania
do dokuementacji pacjenta z indeksem, nr serii, datą ważności, indentyfikacją wytwórcy 10 cm x 4 m op. * 1 szt.
200
5 .Jałowa opaska dziana, potrzymująca, zapakowana w torebkę papierowo foliową z 2 etykietami do wklejania
do dokuementacji pacjenta 15 cm x 4m op. * 1 szt. 200
6 .Jałowy podkład pod gips, włókno naturalne, wiskozowe, o gramaturze nominalnej 83 g/m2 (+/- 15 g/m2) 12
cm x 3 m op. * 1 szt. 200
7 .Jałowy podkład pod gips, włókno naturalne, wiskozowe, o gramaturze nominalnej 83 g/m2 (+/- 15 g/m2) 15
cm x 3 m op. * 1 szt. 200
8 .Serwety operacyjne z gazy 17 – nitkowej, 4 – warstwowe, z nitką RTG i tasiemką, klasa II a reg 7, pakowane
w torebkę papierowo – foliową z 2 etykietami do wklejania do dokuementacji pacjenta z indeksem, nr serii, datą
ważności, indentyfikacją wytwórcy 45 cm x 45 cm op. * 3 szt. 5000
9 .Serwety operacyjne z gazy 17 – nitkowej, 4 – warstwowe, z nitką RTG i tasiemką, klasa II a reg 7, pakowane
w torebkę papierowo – foliową z 2 etykietami do wklejania do dokuementacji pacjenta z indeksem, nr serii, datą
ważności, indentyfikacją wytwórcy 45 cm x 45 cm op. * 5szt. 900.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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 nr 55
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Jednostka Potrzebna
miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .zestaw do porodu jałowy o składzie: 1.serweta z laminatu nieprzemakalnego w kształcie kieszeni do
przechwytywania płynów o wymiarach 113 x 90 cm – 1 sztuka; 2.serweta z laminatu o wymiarach 130 x 90 cm
– 1 sztuka; 3.serweta stanowiąca owinięcie zestawu z laminatu nieprzemakalnego o wymiarach 150 x 90 cm
– 1 sztuka;4.recznik chłonny(chłonność min.900 %) z włókniny kompresowej wiskozowo-poliestrowej, rozmiar
80 x 60 cm – 1 sztuka; 5.kleszczyki metalowe typu Kocher 24 cm – 1 sztuka; 6.nożyczki metalowe do cięcia
krocza – 1 sztuka; 7.nożyczki metalowe do cięcia pępowiny 10,5 cm – 1 sztuka; 8.zaciski do pępowiny – 2
sztuki; 9.kompresy z gazy 13 nitkowej 8 warstwowe o wymiarach 10 x 10 cm – 20 sztuk; 10.nerka tekturowa
na łożysko – 1 sztuka. Laminat zastosowany w serwetach polipropylenowo-polietylenowy, dwuwarstwowy, nie
może powodować drażnienia, uczulenia, nie może być cytotoksyczny. Narzędzia metalowe muszą posiadać
oznakowanie wskazujące na możliwość jednorazowego użytku w postaci piktogramu. Zestaw zapakowany w
torebkę papierowo-foliową z wycięciem na kciuk oraz zgrzewem w kształcie litery „v” ułatwiającym otwieranie, z
etykietą posiadającą min.2 samoprzylepne etykiety z informacją o numerze serii, indeksie, dacie ważności oraz
wskazaniem na wytwórcę. 1 zestaw 1000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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 nr 56
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Jednostka Potrzebna
miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 Zestaw do szycie po episiotomii D o składzie: 1xserweta dwuwarstwowa na stół narzędziowy 75x75cm
(opakowanie zestawu); 1xserweta dwuwarstwowa nieprzylepna 90x75 cm; 1xtępo ostre proste nożyczki
chirurgiczne 14,5 cm; 1xpęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm; 1ximadło chirurgiczne typu Mayo-
Hegar 20 cm; 1xkleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm; 10xkompres z włókniny 7,5x7,5
cm; 5xtupfer z gazy No.4; 1xręcznik celulozowy 33x33 cm; Narzędzia posiadają:Symbol graficzny„do
jednorazowego użycia” zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia.
Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych
oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. 1 zestaw 900.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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 nr 57
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Jednostka Potrzebna
miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .Zestaw do usuwania szwów o składzie: 1xostrze skalpel 6,5 cm ze stali węglowej – zakrzywione ostrze,
bez rączki – zapakowany; 3xtupfery włókninowe, wiekości śliwki (poliester/wiskoza) – 30 g/m2 – rozmiar po
rozwinięciu około 19 x 20 cm; 1xmetalowa pęseta Adson 12 cm; 1xplastikowa pęseta zielona 12,5 cm. 1 zestaw
400.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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 nr 58
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Jednostka Potrzebna
miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 Zestaw do zamykania małych ran o składzie: 1xserweta 2 warstwowa nieprzylepna 50x50 cm; 1xostro
ostre proste nożyczki chirurgiczne 13 cm ze stali nierdzewnej; 1xpęseta chirurgiczna typu Adson prosta
12 cm ze stali nierdzewnej; 1ximadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 12 cm ze stali nierdzewnej;1xskalpel
jednorazowy Nr 12. Narzędzia posiadają:Symbol graficzny„do jednorazowego użycia” zgodnie z normą
EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodatkowo narzędzie ma posiadać
kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości
toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. 1 zestaw 30.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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 nr 59
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Jednostka Potrzebna
miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
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1 serweta chirurgiczna do PCNL o wymiarach 180x300 cm posiadająca otwór samoprzylepny o wymiarach 20
x 23 cm i worek wyposażony w sztywnik do przechwytywania płynów – 1 szt: serweta na stolik – (owinięcie
zestawu) 100 cm x 150 cm – 1 szt; 1 zestaw 50.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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 nr 60
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Jednostka Potrzebna
miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 Sterylne obłożenie urologiczne (TUR) o nastepującym składzie minimalnym: 1 serweta chirurgiczna
przeznaczona do zabiegów urologicznych o wymiarach 175/270 x 180 cm zintegrowana z nogawicami,
posiadajaca otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej (Ø 8), otwór na prącie (Ø5) i osłoną na palec
do badania per rectum; serweta posiada worek do przechwytywania płynów z sitem i podłączeniem do
drenu, 1 ręcznik chłonny 18 x 25 cm, 1 samoprzylepny organizator przewodów 9 x 18 cm, 1 serweta na stolik
( owinięcie zestawu) 150 x 190 cm: odporność na penetrację płynów ≥ 1600 mm H2O; wytrzymałość na
rozdarcie/rozerwanie na sucho/mokro ≥180/150 kPa; gramatura min 63 g/m2; absorpcja włókniny min 650 %;
współczynnik układalności min 75 %; obłożenie powinno spałniać wymagania wysokiej strefy krytycznej na całej
powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795-3+A1:2010 1 zestaw 130.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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 nr 61
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Jednostka Potrzebna
miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 Zestaw do ginekologii/cystoskopii sterylny: Obłożenie pola operacyjnego wykonane z laminatu
dwuwarstwowego (hydrofilowa włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2;
wytrzymałość na wypychanie na mokro min.270 kPa; materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795
wymagania wysokie; dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierajace: nr katalogowy,
LOT, datę ważności oraz dane producenta; na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek rozkładania w
postaci piktogramów; Obłożenie pola operacyjnego wykonane z laminatuSkład zestawu: 1 serweta na stolik
instrumentariuszki 120 cm x 140 cm; 2 długie osłony na kończyny dolne 75x120 cm; 1 serweta do ginekologii/
cystoskopii 90 x 175 cm z otworem na krocze 9 x 15 cm otoczonym taśmą lepną, umieszczonym centralnie 1
zestaw 250.
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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: 62
Nazwa: Część nr 62
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Jednostka Potrzebna
miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .Zestaw laryngologiczny endoskopowy: wykonany z włokniny 2 warstw (folia polietylenowa, włoknina
polipropylenowa), o min.gramaturze materiału 53g/m2, odporności na penetrację płynów min.150 cm H20.
Każdy zestaw musi posiadać informację o dacie wazności i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszczania
na karcie pacjenta. Zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Skład: 1xserweta 2 warstwowa na stół
narzędziowy 200x150 cm (opakowanie zestawu); 1xserweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm;
1xserweta 2 warstwowa 200x260cm otwór typu „U” przylepne 6,5x95 cm; 1xserweta 2 warstwowa przylepna
100x75 cm; 1xfartuch chirurgiczny stardard M pełnobarierowy.Gramatura minimum 40g/m2. Rękaw zakończony
elastycznym mankietem z dzianiny.Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w
specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie.; 1xkieszeń przylepna 2 sekcje 43x38 cm, PE
przeźroczysta; 1xtaśma przylepna 10x50cm; 1xdren do ssaka 21/7,00 CH/mm, 300 cm; 1xosłona kala video
13x250 cm, PE, tekturowa prowadnica, teleskopowo złożony, z taśmą do mocowania; 1xręcznik celulozowy
33x33 cm; 1xostrzem 15 zaokrąglona; 1xigła 5; 1xigła 6; 2xstrzykawka Luer 10 ml; 1xstrzykawka Luer 2 ml;
10xtelaprepy 2; 20xgazików 10x10 cm z nitką 1 zestaw 200.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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 nr 63
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Jednostka Potrzebna
miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 Zestaw uniwersalny z fartuchem: wykonany z włokniny 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina
polipropylenowa), o min.gramaturze materiału min. 53g/m2, odporności na penetrację płynów min. 150cm
H2O. Każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci min. dwóch naklejek
do umiwszczenia na karcie pacjenta. Zestaw do transportu pakowany w 2 kartony. Skład: 1xserweta na
stolik narzędziowy wzmocniona 140x190 cm; 1xserweta na stolik Mayo wzmocniona 80x145 cm; 1xkieszeń
przylepna 2 skcje 43x38 cm, PE przeźroczysta; 1xsamoprzylepna serweta operacyjna 2 warstwowa z padem
chłonnym 200x175 cm (pad 50x75 cm); 2xsamoprzylepne serwety operacyjne 2 warstwowe z padem chłonnym
75x90 cm (pad 36x90 cm); 1xtaśma samoprzylepna 10x50 cm; 2xręczniki celulozowe 30x33 cm; 1xfartuch
chirurgiczny standard L pełnobarierowy. Gramatura minimum 40g/m2. Rękaw zakończony elastycznym
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mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym
kartoniku umożliwia zawiazanie ich zgodnie; 1xfartuch chirurgiczny standard M pełnobarierowy. Gramatura
minimum 40g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na
siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiazanie ich zgodnie; 1xdren do ssaka
21/7,00 CH/mm, 300 cm; 20x gazików 10x10 cm z nitką 16 warstwowych; 1xostrzem 15 zaokrąglona; 1xigła 6;
1xstrzykawka Luer 10 cm 1 zestaw 70.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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 nr 64
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .Opatrunek wykonany z pianki poliuretanowej. Powierzchnia kontaktowa pokryta miękkim silikonem na
całej powierzchni opatrunku, opatrunek musi wchłaniać i zatrzymywać wysięk w swojej strukturze. Opatrunek
nieprzywierający do łożyska rany. Możliwość dowolnego docinania opatrunku. Możliwość aplikacji opatrunku do
7 dni 10x21 1 szt 35
2 .Opatrunek przeciwbakteryjny, wykonany z pianki poliuretanowej, zawierający siarczan srebra i węgiel
aktywowany, jony srebra uwalnianie pod wpływem wysięku. Powierzchnia kontaktowa pokryta miękkim
silikonem na całej powierzchni opatrunku, opatrunek musi wchłaniać i zatrzymywać wysięk w swojej strukturze.
Przeznaczony na rany zakażone lub krytycznie skolonizowane. Opatrunek nieprzywierający do łożyska rany.
Możliwość dowolnego docinania opatrunku. Możliwość aplikacji opatrunku do 7 dni 6x8,5 1 szt 30
3 .Opatrunek przeciwbakteryjny, wykonany z pianki poliuretanowej, zawierający siarczan srebra i węgiel
aktywowany, jony srebra uwalnianie pod wpływem wysięku. Powierzchnia kontaktowa pokryta miękkim
silikonem na całej powierzchni opatrunku, opatrunek musi wchłaniać i zatrzymywać wysięk w swojej strukturze.
Przeznaczony na rany zakażone lub krytycznie skolonizowane. Opatrunek nieprzywierający do łożyska rany.
Możliwość dowolnego docinania opatrunku. Możliwość aplikacji opatrunku do 7 dni 12,5x12,5 1 szt 5.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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
Nazwa: Część nr 65
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Jednostka Potrzebna
miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
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1. Roztwór ponadtlenkowy zawierający w swoim składzie kwas podchlorawy i podchloryn sodu w stężeniach
rzędu 40ppm-60ppm Wykazujący działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne o neutralnym pH do
płukania, nawilżania ran ostrych, przewlekłych. pojemnik 5 litrów 10
2. Roztwór ponadtlenkowy zawierający w swoim składzie kwas podchlorawy i podchloryn sodu w stężeniach
rzędu 40ppm-60ppm Wykazujący działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne o neutralnym pH do
płukania, nawilżania ran ostrych, przewlekłych. pojemnik 500 ml 40.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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 nr 66
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Jednostka Potrzebna
miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 HEKSAMETYLIDISILIKSAN (OLEJ SILIKONOWY) – SPRAY DO USUWANIA WSZYSTKICH RODZAJÓW
PLASTRA DO STOSOWANIA U NOWORODKÓW I DZIECI MŁODSZYCH (LIMISAN PRO) 1 sztuka 10.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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 nr 67
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .Opatrunek kontaktowy obustronnie pokryty warstwą miękkiego silikonu Safetac 7,5x7,5 1 sztuka 60
2 .Przeciwbakteryjny opatrunek z pianki poliuretanowej ze srebrem i węglem aktywowanym z silikonową
warstwą kontaktową Safetac 12,5x12,5 1 sztuka 30.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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: 68
Nazwa: Część nr 68
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Wielkość Jednostka Potrzebna
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rozmiar miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 .Antybakteryjny nieprzylepny opatrunek kontaktowy z siatki poliestrowej pokryty wazeliną z cząstreczka
karboksymetylocelulozy. Opatrunek wykazuje skuteczność wobec bakterii gram(-) i gram(+).możliwość
pozostawienia w ranie do 3 dni. 10x10 1 sztuka 70
2 .Antybakteryjny nieprzylepny opatrunek kontaktowy z siatki poliestrowej pokryty wazeliną z cząstreczka
karboksymetylocelulozy. Opatrunek wykazuje skuteczność wobec bakterii gram(-) i gram(+).możliwość
pozostawienia w ranie do 3 dni. 15x15 1 sztuka 70.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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 nr 69
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Jednostka Potrzebna
miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 OBŁOŻENIE OCULUS 130/150. Zestaw okulistyczny. Elementy zestawu: serweta chirurgiczna do zabiegów
okulistycznych o wymiarach 130x150 cm, posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach
9x12 cm otoczony warstwą wysoko chłonną o wymiarach 37,5x37,5 cm – 130x150 cm – 1 sztuka; kieszeń
samoprzylepna za sztywnikiem 20x20 cm – 1 sztuka. Ilość sztuk w opakowaniu „podajnik”: 20. 1 zestaw 50.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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 nr 70
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Jednostka Potrzebna
miary ilość na 12 miesięcy
(j.m.) j.m.
1 Zestaw do podania leku do oka, w skład którego wchodzą:a) obłożenie okulistyczne dwuwarstwowe, bez
celulozy, z folią lub bez. Wielkość całkowita max. 90 x 75cm, wielkość otworu z folią max. 10 x 12cm. Krawędź z
klejem od spodu nie szersza niż 3,5cm. Wielkość otworu bez folii – owal o średnicy max. 10 x 8cm, b) owinięcie
zestawu – serweta o rozmiarach 90cm x 75cm -1szt. c) rozwórka metalowa – 1szt, d) narzędzie do mycia pola
operacyjnego – pean prosty 140mm – 1szt. e)cyrkiel okulistyczny z końcówkami 3,5mm i 4mm. f) Oczniki jałowe
(Tampon z waty owiniety gazą, dwuwypukły, owalny, o średnicy 5 x 6cm, brzegi zasklepione tak, aby wata nie
wystawała ze środka) – 1 szt, g) kompresy gazowe 17N 16W 7,5cm x 7,5cm – 5szt, h) strzykawka 10ml – 1szt,
i) strzykawka 2ml – 1szt, j) maczaki jałowe gotowe (pałeczki drewniane z rękojeścią nie dłuższą niż 15cm z
nawiniętą watą, o średnicy nawinięcia do 0,5cm, nie rozwijające się w trakcie użycia) – 1szt, 1 zestaw 400.
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

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: 71
Nazwa: Część nr 71
1) Krótki opis

L.p. Opis wyrobu Wielkość/ Jednostka Potrzebna Nazwa Kod
rozmiar miary ilość na 12 miesięcy handlowa wyrobu
(j.m.) j.m.
1 Opis przedmiotu dzierżawy:
Urzadzenie umożliwiające prowadzenie terapii podciśnieniowej w trybie ciągłym lub przerywanym z
zachowaniem minimalnego podciśnienia 20mmHg. Urządzenie wyposażone w wbudowany sensor
rozpoznający zmiany w oświetleniu, dzięki czemu w nocy natężenie światła emitowanego przez ekran
automatycznie się obniża. Waga urządzenia poniżej 2 kg. Czas pracy przy naładowanych akumulatorach
min.8godz. Podciśnienie regulowane elektronicznie, max. 250 mmHg, min, 20 mmHg z dokładnością regulacji
co 5 mmHg. Łatwość obsługi przez ekran dotykowy z możliwością zablokowania ustaleń terapii w celu
uniknięcia przypadkowego rozkodowania. Menu ekranu w jezyku polskim. Poziom hałasu 38dB przy wartości
podciśnienia 80mmHg. Aparat kompatybilny z zbiornikami na wydzielinę 300ml i 800ml. Urządzenie objęte
gwarancją, serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym a także bezpłatnym szkoleniem wstępnym z obsługi
urządzenia i bieżącymi konsultacjami. Aparat ma posiadać stosowne certyfikaty oraz deklaracje zgodności UE,
zezwalające na jego stosowanie terapeutyczne w medycynie, zgodnie z przepisami prawa polskiego. -------
sztuka 2 NIE DOTYCZY
2 Zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: a. opatrunku piankowego
z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm b.samoprzylepnej podkładki
z portem, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu c.2 x samoprzylepnej, transparentnej folii
poliuretanowej 15cm x 20 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce. 10cm x 7,5cm
x 3,3cm 1 sztuka 80
3 Zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: a. opatrunku
piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm b.samoprzylepnej
podkładki z portem, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu c.2 x samoprzylepnej, transparentnej folii
poliuretanowej 20cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce. 18cm x 12,5cm
x 3,3cm 1 sztuka 60
4 Zestaw opatrunkowy na płytkie rany do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: a. opatrunku
piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 16cm x 1,6cm b.samoprzylepnej
podkładki z portem, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu c.2 x samoprzylepnej, transparentnej folii
poliuretanowej 20cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce. 25cm x 16cm x
1,6cm 1 sztuka 10
5 Jałowy zbiornik na wydzielinę 300 ml połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długości 180cm poj.
300 ml 1 sztuka 80
6 Jałowy zbiornik na wydzielinę 800 ml połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długości 180cm poj.
800 ml 1 sztuka 30
7 Dodatkowy jałowy osobno pakowany port 12x12cm o długości 60cm. 12x12cm o długości 60cm. 1 sztuka
20
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8 silikonowa warstwa kontaktowa stosowana do terapii podciśnieniowej pod opatrunek piankowy, pakowana
jałowo, rozmiar S (7,5 x10cm) 7,5 x10cm 1 sztuka 5
Łączna wartość Części nr 71 stanowi sumę wartości czynszu dzierżawnego 2 aparatów w okresie 12
miesięcy oraz wszystkich materiałów opatrunkowych, przy czym czynsz dzierżawny obejmuje wszystkie
koszty świadczenia pełnej obsługi serwisowej – w tym: przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw
niespowodpowanych nieprawidłową obsługą aparatów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141110, 33141116, 33140000, 33190000, 33100000

3) Wielkość lub zakres

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Załącznik Nr 2BW
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
DZP/37/2017
……………………………
Pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – FUNKCJONALNYCH
DLA CZĘŚCI NR 71
Szczegółowy opis wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno -funkcjonalnych aparatu.
Aparat winien być objęty gwarancją na cały okres obowiązywania umowy oraz winien być wyposażony w
instrukcję użytkowania w języku polskim. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę serwisową
wydzierżawianego aparatu.
Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego aparatu.
Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić odpowiednie pozycje w kolumnie zatytułowanej
„Parametry oferowane”
— Określenie „TAK” zamieszczone przez Zamawiającego w kolumnie pt. „Wymagane parametry graniczne”
oznacza bezwzględną konieczność zachowania danego parametru – w takim przypadku Wykonawca
zobowiązany jest zamieścić w odpowiedniej komórce kolumny „Parametry oferowane” wyłącznie słowo
„TAK”.
UWAGA: Oferta przedstawiająca urządzenia niespełniające warunków granicznych wymaganych przez
Zamawiającego w poniższym formularzu zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.
Opis parametru Wymagane parametry graniczne Parametry oferowane
1. Napięcia 100-240 V, 50/60 Hz TAK
Złącze IEC320 typ 14 TAK
2. Pobór prądu – TAK
3. Pobór mocy maks. 60 W TAK
4. Napięcie stałe (DC)
(napięcie prądu stałego) 12 V DC 2 % maks, maks. 4A przez kabel 1,8 m
z wtykiem 5,5 i 2,5 milimetra, alternatywnie przez ładowarkę samochodową z zapalniczki
TAK
5. Wbudowany akumulator podtrzymujący Litowo-jonowy, napięcie znamionowe 14,4 V,
2250 mAh
6. Czas pracy Czas ładowania ok. 2,0 godz., przy temperaturze otoczenia 20C (temperatura > 25C wymaga
wydłużenia czasu ładowania), automatyczne przełączanie w ładowanie podtrzymujące, praca urządzenia do 16
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godzin przy podciśnieniu wynoszącym 80 mmHg i upływach 0,4 l/min. Wskazania wydajności pracy urządzenia
są wyświetlane na ekranie monitora.
Tryb pracy ciągłej przy zasilaniu z sieci.
TAK
7. Pompa Pompa przeponowa, 1 głowica pompy TAK
8. Przepływ maks. 4,5 l/min w swobodnym przepływie (bez filtra, tłumika lub rurek) TAK
9. Podciśnienie maks. 500 mm Hg (wydatek pompy nad poziomem morza) ale ograniczany mechanicznie i
poprzez elektroniczne sterowanie
TAK
10. Regulacja podciśnienia Elektronicznie regulowane, maks. 250 mm Hg, min. 20 mm Hg w przedziałach co 1
mm Hg, wymaga podłączenia kontenera na wydzielinę do stabilnego układu regulacji podciśnienia. TAK
11. Odczyt Wyświetlanie grafiki, obraz kolorowy z podświetleniem tła i z przystosowaniem do światła otoczenia
oraz automatyczny wyłącznik (tryb oszczędny).
TAK
12. Tryby robocze Ciągły lub przerywany, opcjonalny tryb ciągłego ładowania akumulatora podtrzymania danych
i pracy
TAK
13. Pamięć danych Pamięć wewnętrzna danych dotyczących terapii: 4 MB TAK
14.Tryb przerywany (naprzemienny) Przedział czasowy dla górnej wartości podciśnienia: przedział 1 minuta do
10 minut
Przedział czasowy dla dolnej wartości podciśnienia: przedział 1 minuta do 10 minut
Ustawianie przedziału dolnej wartości podciśnienia: przedział 20 mm Hg do 230 mm Hg*
Ustawianie przedziału górnej wartości podciśnienia: przedział 40 mm Hg do 250 mm Hg*
*Ustawiona minimalna wartość podciśnienia, pomiędzy Hi i Lo, wynosi 20 mm Hg
Wartość domyślna Hi: 3 minuty 120 mm Hg
Lo: 3 minuty 20 mm Hg TAK
15. Prąd uziemienia: maks. 0,5 mA TAK
16. Warunki otoczenia. Transport i składowanie -20 … +50C
5 … 95 % – wilgotność powietrza bez skraplania
przy ciśnieniu powietrza 700 … 1060 hPa
TAK
17. Warunki otoczenia. Praca urządzenia +5 …+35C
20 … 80 % – względna wilgotność powietrza bez skraplania
przy ciśnieniu powietrza 700 … 1060 hPa
TAK
18. Wymiary: wysokość x szerokość x głębokość 164 x 206 x 95 mm bez pojemnika na wydzieliny
Głębokość przy 300 ml: maks. 115 mm
Głębokość przy 800 ml: maks. 128 mm
TAK
19. Masa:
— zespół podciśnienia (masa netto)
— zbiornik na wydzielinę 300 ml
— zbiornik na wydzielinę 800 ml
— ładowarka sieciowa i kabel sieciowy
— 1,20 kg
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— 0,16 kg
— 0,18 kg
— 0,50 kg
TAK
20. Okresowe kontrole bezpieczeństwa Okresowe kontrole bezpieczeństwa stosowania urządzenia należy
przeprowadzać
co dwa lata TAK
21. Klasa zabezpieczenia (EN 60601-1) I przy pracy z zasilaniem sieciowym, II przy zasilaniu z akumulatora
TAK
22. Stopień ochrony Komponenty aplikacji typ BF TAK
23. Typ ochrony IP 33 TAK
24. Klasyfikacja wg Załącznika IX
dyrektywa WE 83/42/EWG IIa TAK
25. Oznakowanie CE CE 0124 TAK
26. Kod UMDNS Urządzenie ssawne. Rany 10-223 TAK
27. Natężenie dźwięku 39 dB (A) przy 125 mm Hg
TAK
28. Szkolenia min. 5 osób personelu użytkowania w zakresie obsługi urządzenia TAK
29. Serwis Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski TAK
30. Gwarancja Długość udzielanej gwarancji 12 miesięcy TAK
31. Sprzęt zastępczy Sprzęt zastępczy w przypadku awarii niemożliwej do usunięcia w ciągu 48 godzin. TAK
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów
technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych – materiały
opatrunkowe i chirurgiczne (obłożenia) oraz dzierżawa aparatów do podciśnieniowej terapii rany oferujemy
do wydzierżawienia Zamawiającemu na okres obowiązywania umowy objęty 12 miesięczną gwarancją 2
następujące aparaty:
Aparat Model – wpisać dokładną nazwę handlową oferowanego modelu Nazwa producenta aparatu
1 aparat
2 aparat
Oferowane przez nas aparaty są zgodne z wyszczególnionymi wyżej przez Zamawiającego parametrami
techniczno –funkcjonalnymi. Oświadczamy, że oferowane aparaty są kompletne, w pełni sprawne i będą
gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza zakupem stosownych materiałów
opatrunkowych wymienionych w załączniku nr 2 BU do siwz dla Części nr 71 poz. 2-8).
......................................................... (data i czytelny podpis wykonawcy)
........................................
(miejsce i data wystawienia).

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:
Tabela nr 3:
Numer Części Wartość wadium Numer Części Wartość wadium
Część nr 1 – 242,41 PLN ,Część nr 36 – 20,00 PLN,
Część nr 2 – 445,56 PLN ,Część nr 37 – 1 520,00 PLN,
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Część nr 3 – 24,81 PLN ,Część nr 38 – 1 472,22 PLN,
Część nr 4 – 42,69 PLN ,Część nr 39 – 382,41 PLN,
Część nr 5 – 115,74 PLN ,Część nr 40 – 1 633,98 PLN,
Część nr 6 – 3,31 PLN ,Część nr 41 – 1 644,44 PLN,
Część nr 7 – 2 837,22 PLN ,Część nr 42 – 37,04 PLN,
Część nr 8 – 666,11 PLN ,Część nr 43 – 747,69 PLN,
Część nr 9 – 5,37 PLN ,Część nr 44 – 90,00 PLN,
Część nr 10 – 66,85 PLN ,Część nr 45 – 365,56 PLN,
Część nr 11 – 173,80 PLN ,Część nr 46 – 155,56 PLN,
Część nr 12 – 777,78 PLN ,Część nr 47 – 1 068,15 PLN,
Część nr 13 – 19,63 PLN ,Część nr 48 – 130,74 PLN,
Część nr 14 – 62,13 PLN ,Część nr 49 – 263,89 PLN,
Część nr 15 – 3,43 PLN ,Część nr 50 – 155,56 PLN,
Część nr 16 – 4,54 PLN ,Część nr 51 – 402,41 PLN,
Część nr 17 – 76,48 PLN ,Część nr 52 – 2 016,67 PLN,
Część nr 18 – 520,93 PLN ,Część nr 53 – 439,44 PLN,
Część nr 19 – 35,56 PLN ,Część nr 54 – 659,07 PLN,
Część nr 20 – 707,04 PLN ,Część nr 55 – 740,74 PLN,
Część nr 21 – 208,33 PLN ,Część nr 56 – 594,07 PLN,
Część nr 22 – 220,54 PLN ,Część nr 57 – 25,74 PLN,
Część nr 23 – 189,26 PLN ,Część nr 58 – 11,85 PLN,
Część nr 24 – 1 510,37 PLN ,Część nr 59 – 42,41 PLN,
Część nr 25 – 296,11 PLN ,Część nr 60 – 97,22 PLN,
Część nr 26 – 26,48 PLN ,Część nr 61 – 80,00 PLN,
Część nr 27 – 104,17 PLN ,Część nr 62 – 347,41 PLN,
Część nr 28 – 14,19 PLN ,Część nr 63 – 83,33 PLN,
Część nr 29 – 180,00 PLN ,Część nr 64 – 26,30 PLN,
Część nr 30 – 672,04 PLN ,Część nr 65 – 90,00 PLN,
Część nr 31 – 177,78 PLN ,Część nr 66 – 3,70 PLN,
Część nr 32 – 31,46 PLN ,Część nr 67 – 30,00 PLN,
Część nr 33 – 96,11 PLN ,Część nr 68 – 75,74 PLN,
Część nr 34 – 8,70 PLN ,Część nr 69 – 18,15 PLN,
Część nr 35 – 53,61 PLN ,Część nr 70 – 152,04 PLN,
Część nr 71 – 605,78 PLN,
2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą i być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądzu musi być załączone do oferty w oryginale zapakowane w
oddzielnej kopercie z adnotacją: Wadium nr sprawy: DZP/37/ 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;
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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/37/2017 – Dostawa wyrobów medycznych
– materiały opatrunkowe i chirurgiczne (obłożenia) oraz dzierżawa aparatów do podciśnieniowej terapii rany”
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
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:
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III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: I. Wymaganie:
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.

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: 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. 3 SIWZ Zamawiający
wymaga przedłożenia wykazu wykonanych dostaw na zasadach określonych poniżej (w zakresie warunków
udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VII ust. 1 pkt. 1 i 2 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 pkt. 3 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 pkt. 3 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;
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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;
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. 9 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
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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. 10 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. 9
pkt. 2 lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ (informacja z Krajowego Rejestru Karnego), składa dokument, o którym
mowa w ust. 10 pkt. I ppkt I, 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 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. 9 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. 1 niniejszego rozdziału SIWZ
(oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ) oraz dokumenty wskazane w ust. 8 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.
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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.
VIII.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.
IX. 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.
X. 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.
XI. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
XII. 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.
XIII. 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.
XIV. W przypadku jeżeli podwykonawca udostępnia swoje zasoby wykonawcy zastosowanie mają
postanowienia rozdziału VIII SIWZ.
XV. 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:
1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
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1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów;
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
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:
Tabela nr 2:
Część nr 1 – 6545,00 Część nr 36 -540,00
Część nr 2 -12030,00 Część nr 37 -41040,00
Część nr 3 -670,00 Część nr 38 -39750,00
Część nr 4 -1152,50 Część nr 39 -10325,00
Część nr 5 -3125,00 Część nr 40 -44117,50
Część nr 6 -89,50 Część nr 41 -44400,00
Część nr 7 -76605,00 Część nr 42 -1000,00
Część nr 8 -17985,00 Część nr 43 -20187,50
Część nr 9 -145,00 Część nr 44 -2430,00
Część nr 10 -1805,00 Część nr 45 -9870,00
Część nr 11 -4692,50 Część nr 46 -4200,00
Część nr 12 -21000,00 Część nr 47 -28840,00
Część nr 13 -530,00 Część nr 48 -3530,00
Część nr 14 -1677,50 Część nr 49 -7125,00
Część nr 15 -92,50 Część nr 50 -4200,00
Część nr 16 -122,50 Część nr 51 -10865,00
Część nr 17 -2065,00 Część nr 52 -54450,00
Część nr 18 -14065,00 Część nr 53 -11865,00
Część nr 19 -960,00 Część nr 54 -17795,00
Część nr 20 -19090,00 Część nr 55 -20000,00
Część nr 21 -5625,00 Część nr 56 -16040,00
Część nr 22 -5954,50 Część nr 57- 695,00
Część nr 23 -5110,00 Część nr 58 -320,00
Część nr 24 -40780,00 Część nr 59 -1145,00
Część nr 25 -7995,00 Część nr 60 -2625,00
Część nr 26 -715,00 Część nr 61 -2160,00
Część nr 27 -2812,50 Część nr 62 -9380,00
Część nr 28 -383,00 Część nr 63 -2250,00
Część nr 29 -4860,00 Część nr 64 -710,00
Część nr 30 -18145,00 Część nr 65 -2430,00
Część nr 31 -4800,00 Część nr 66 -100,00
Część nr 32 -849,50 Część nr 67 -810,00
Część nr 33 --2595,00 Część nr 68 -2045,00
Część nr 34 -235,00 Część nr 69 -490,00
Część nr 35 -1447,50 Część nr 70 -4105,00
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Część nr 71 -16400,00
w ramach jednego kontraktu – odpowiednio w każdej Części. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na
kilka Części, Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez Wykonawcę jedną dostawą w ramach jednego
kontraktu na wartość równą lub wyższą od sumy wartości wskazanych w ww. warunku obliczonych dla danych
Części.
Np. w przypadku gdyby Wykonawca składał ofertę na Część nr 12, Część nr 36 oraz Część nr 55 to może
wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 1 dostawy w ramach jednego kontraktu na wartość co
najmniej 41 540,00 PLN brutto.

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 BRUTTO. 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/37/2017

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
16.8.2017 - 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
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 16.8.2017 - 11:00
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Miejscowość:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, 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. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków tych zmian:
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:
— § 3 ust. 3 umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ;
— § 15 ust. 3 stanowiący załącznik nr 4a 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.
I. KORZYSTANIE PRZEZ WYKONAWCĘ ZE ZDOLNOŚCI TECHNICZNYCH LUB SYTUACJI
EKONOMICZNEJ INNYCH PODMIOTÓW
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
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3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 uPzp.
4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym
mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez Podmiot Udostępniający zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec Podmiotu Udostępniającego podstawy
wykluczenia na podstawie oświadczenia złożonego bezpośrednio przez Podmiot Udostępniający w ramach
odrębnie (wykonawca składa oddzielne oświadczenie – JEDZ) wypełnionego oświadczenia JEDZ, zgodnie ze
wzorem który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca jest zobligowany do przedłożenia przedmiotowego
oświadczenia Podmiotu Udostępniającego w ramach składanej oferty.
II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
a) 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;
b) Oferta musi zawierać wypełniony Formularz ofertowy według Załącznika nr 1 do siwz, Formularz
asortymentowo – cenowy wg Załącznika nr 2A do 2BU do siwz, Formularz parametrów techniczno –
funkcjonalnych dla Części nr 71 zgodnie z Załącznikiem nr 2BW do niniejszej specyfikacji oraz wszystkie
oświadczenia i dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ, w szczególności w zakresie
określonym w rodziale IX SIWZ (ETAP SKŁADANIA OFERTY);
c) 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).
d) 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;
e) 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 wyrobów medycznych – materiały opatrunkowe i chirurgiczne (obłożenia) oraz dzierżawa
aparatów do podciśnieniowej terapii rany”. Znak postępowania: DZP/37/2017. Nie otwierać przed dniem
16.08.2017 r. godz. 11.00”.
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f) 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,
g) 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 e niniejszego rozdziału. koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem:
„Zmiana” lub „Wycofanie”.
III. 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.
IV. Informacje dodatkowe:
1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne części. Poprzez ofertę częściową Zamawiający
rozumie: ofertę zawierającą wszystkie pozycje w części zamówienia.
3. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, które można udzielić jednemu Wykonawcy.
4. Przedmiot zamówienia ma być dostarczony w opakowaniu producenta.
5. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa towaru,
ilość, data produkcji, data ważności do użytku, producent.
6. Zamawiający wymaga dokonania każdej dostawy przedmiotu zamówienia w terminie maksymalnie 5 dni
roboczych: od poniedziałku do piątku od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego w formie pisemnej,
faksowej lub mailowej – przechowywanym przez miesiąc od czasu uzyskania prawidłowo zrealizowanego
zamówienia. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem soboty, a także
dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j.
Dz.U.2015.90).
7. Wykonawca musi zagwarantować dostępność oferowanego przedmiotu zamówienia przez
cały okres obowiązywania umowy.
8. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr od 2A do 2BU – 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
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asortymentu podanych w zał. nr od 2A do 2BU ,nie przekroczy 20 % ilości przewidzianej w zał. nr od 2A do 2BU
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.
10. Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub jego
podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania
obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy lub w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania audytu jakości w wyżej wskazanym
zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności które pozwolą lub przyczynią się do pełnej
realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego.
V. 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 2A-2BU do SIWZ;
4. Formularz parametrów techniczno-funkcjonalnych dla części nr 71 zgodnie z załącznikiem nr 2BW do
SIWZ.
5. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (dalej jako ,,Podmiot
Udostępniający”) na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w celu dysponowania niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga przedłożenia:
a) zobowiązania Podmiotu Udostepniającego (oryginał w formie pisemnej), które będzie określało:
I. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
II. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
III. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
IV. ze zobowiązania Podmiotu Udostępniającego powinna wynikać gwarancja rzeczywistego dostępu
wykonawcy do zasobów Podmiotu Udostępniającego.
b) w celu wykazania braku istnienia wobec Podmiotu Udostępniającego podstaw do wykluczenia, a także
spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby
Podmiotu Udostępniającego, wykonawca składa oświadczenie wstępne JEDZ wypełnione przez Podmiot
Udostępniający zgodnie ze wzorem, który stanowiącym załącznik nr 3 do SWIZ.
6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:
a) dokumentów określonych w rodziale III ust. 3.3. pkt 10 (tabela nr 1) SIWZ;
7. Dowód wniesienia wadium.
8. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy Wykonawca składa
ofertę przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności ustanowionego
pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
VI. 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. 9 pkt 2 lit. g) SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
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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
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
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Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800/03

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.7.2017


