Ogłoszenie nr 652180-N-2018 z dnia 2018-11-23 r.
Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu: SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ : 1.
SIATEK CHIRURGICZNYCH, 2. OPRZYRZĄDOWANIA DO DIATERMII I
GENERATORA LIGA SURE, 3. NAPĘDÓW CHIRURGICZNYCH, 4. STAPLERÓW,
ŁADUNKÓW DO STAPLERÓW, 5. TAŚM DO LECZENIA WYSIŁKOWEGO
NIETRZYMANIA MOCZU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu,
krajowy numer identyfikacyjny 000308637, ul. Żeromskiego 22 , 39-300 Mielec, woj.
podkarpackie, państwo Polska, tel. 177800146, , e-mail przetargi@szpital.mielec.pl, , faks
+48(17)7800146.
Adres strony internetowej (URL): www.szpital.mielec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.szpital.mielec.pl/index.php/bip/przetargi
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.szpital.mielec.pl/index.php/bip/przetargi
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być oznakowana napisem:
„Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę: siatek chirurgicznych, oprzyrządowania do
diatermii i generatora Liga Sure, napędów chirurgicznych, staplerów, ładunków do staplerów,
taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu”, znak SzP.ZP.271.118.18 oraz winna być
opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby można ją było zwrócić bez otwierania w
przypadku otrzymania oferty przez Zamawiającego po terminie składania ofert.
Adres:
Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec pokój
nr 1 – Administracja
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ : 1.
SIATEK CHIRURGICZNYCH, 2. OPRZYRZĄDOWANIA DO DIATERMII I
GENERATORA LIGA SURE, 3. NAPĘDÓW CHIRURGICZNYCH, 4. STAPLERÓW,
ŁADUNKÓW DO STAPLERÓW, 5. TAŚM DO LECZENIA WYSIŁKOWEGO
NIETRZYMANIA MOCZU
Numer referencyjny: SzP.ZP.271.118.18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:
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II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę siatek
chirurgicznych, oprzyrządowania do diatermii i generatora Liga Sure, napędów
chirurgicznych, staplerów, ładunków do staplerów, taśm do leczenia wysiłkowego
nietrzymania moczu, w tym: GRUPA 1 – OPRZYRZADOWANIE DO DIATERMII

OGÓLNOCHIRURGICZNYCH - 29 pozycji asortymentowych, GRUPA 2
OPRZYRZĄDOWANIE DO NAPĘDÓW NEUROCHIRURGICZNYCH TYPU UHT
DRILL I PIDRIVE SIGNATURE FIRMY STRYKER, BĘDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU
SZPITALA - 12 pozycji asortymentowych, GRUPA 3 Oprzyrządowanie do Platformy
elektrochirurgicznej Valleylab FT 10 z systemem zamykania naczyń LigaSure oraz resekcja
bipolarna będącą na wyposażeniu szpitala - 2 pozycje asortymentowe, GRUPA 4 Ładunki do
staplera - 3 pozycje asortymentowe, GRUPA 5 Staplery - 3 pozycje asortymentowe, GRUPA
6 Siatki chirurgiczne - 9 pozycji asortymentowych, GRUPA 7 Taśmy do operacyjnego
leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet - 1 pozycja asortymentowa
II.5) Główny kod CPV: 33140000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33162200-5
33141000-0
33184100-4
33141621-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
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II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań,
których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań,
których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań,
których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy PZP. 4)
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w: ust. 4 pkt 3) lit a) – składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące
prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach
ochrony zdrowia RP (Załącznik nr 5 do SIWZ).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
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 lub informacje potwierdzające, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (Załącznik nr 4
do SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
najniższa cena 100,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór umowy zawierający wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki załączony
jest do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ). 2.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnego asortymentu lub do
rezygnacji z niektórych pozycji asortymentu będącego przedmiotem umowy i
wyszczególnionego wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Zmiana powyższa
nie spowoduje zmiany wartości określonej w § 5 ust. 1 poniżej 51% tejże wartości. 1) W
przypadkach wskazanych w ust. 1: a) Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar, b) ostateczna
wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy może ulec zmniejszeniu. 2)
Zamawiający zastrzega sobie również uprawnienie do zamawiania większej ilości produktów
z jednej pozycji asortymentu i mniejszej z innej, niż wynika to z wykazu stanowiącego
załącznik do niniejszej umowy, przy zachowaniu cen jednostkowych zaoferowanych przez
Wykonawcę, z zastrzeżeniem nie przekroczenia łącznej wartości umowy. 3) Zmiany

określone w ustępach 1 lub 3 nie wymagają zmiany umowy w formie aneksu ani zgody
Wykonawcy. 4) Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego lub rezygnacji z niektórych
pozycji asortymentu w okresie obowiązywania umowy nie będzie przysługiwać Wykonawcy
żadne roszczenie wobec Zamawiającego. 5) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie
miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 3. Zakazuje się istotnych
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności: a. Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o
zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postaci jednoznacznych
postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian, b.
zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych 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. 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 d. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma
zastąpić nowy Wykonawca: • na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt
a) • 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 e. zmiany
niezależne od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy PZP f. łączna
wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11
ust.8 ustawy PZP i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: a) zmiany
asortymentu, w tym zmiany numeru katalogowego, modelu, typu produktu, na asortyment
inny, lub poprzez dodanie nowego, o parametrach i funkcjonalności nie gorszych, niż
wykazany w ofercie, z zastrzeżeniem, że cena tego asortymentu nie ulegnie podwyższeniu, b)
zaoferowania w wyniku postępu technologicznego produktu o lepszych parametrach w cenie
oferowanej w postępowaniu przetargowym albo niższej, wraz ze zmianą nazwy produktu i
numeru katalogowego; c) zmiana producenta lub zaprzestanie produkcji przez
dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy z zastrzeżeniem, że
Wykonawca zaoferuje produkt równoważny o takich samych lub lepszych parametrach w
cenie oferowanej w postępowaniu przetargowym albo niższej, wraz ze zmianą nazwy
produktu i numeru katalogowego; d) zmiana przepisów obowiązujących, mających wpływ na
realizację niniejszej umowy; e) w przypadku zmiany ceny w wyniku zmiany przepisów prawa
podatkowego dotyczącej stawek VAT w okresie obowiązywania umowy, przy czym zmiana
dotyczyć może wartości brutto, wartość netto pozostaje bez zmian; f) w przypadku
niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, w terminie

obowiązywania umowy określonym w § 10 umowy, Zamawiający przewiduje możliwość
przedłużenia okresu jej obowiązywania na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, nie
dłużej niż do wykorzystania wartości umowy. Przedłużenie umowy następuje poprzez
złożenie na piśmie oświadczenia przez Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na
przedłużenie umowy w trybie opisanym w zdaniu poprzedzającym. 5. Zmiany wymienione w
ust. 3 i 4 mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy, z uzasadnieniem konieczności
zmiany, za zgodą Zamawiającego, w terminie do 14 dni od przesłania zawiadomienia, w
formie pisemnego aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2018-12-03, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

GRUPA 1 – OPRZYRZĄDOWANIE DO DIATERMII
Część
1 Nazwa:
OGÓLNOCHIRURGICZNYCH
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:OPRZYRZĄDOWANIE DO DIATERMII OGÓLNOCHIRURGICZNYCH: 1
Wielorazowy uchwyt monopolarny z przyciskami cięcie/koagulacja i kablem dł. 4 m z
wtyczką do diatermii Erbotom serii ICC i VIO, sterylizacja parowa. szt. 20 2 Elektroda
szpatułkowa do uchwytu z poz. 1. szt. 100 3 Elektroda wielorazowa–pętla. 20x 15 mm dł. od

12 do 14 cm do uchwytów z poz.1 szt. 2 4 Elektroda wielorazowa – pętla śr. 12 mm dł 4 cm
do uchwytów z poz. 1 szt. 2 5 Elektroda do artroskopii nieizolowana dł całkowita 17 do 21
cm, średnica robocza od 0,7 do 0,8 mm, dł. robocza 2,5 mm jednorazowa do uchwytów z
chwytem 2 mm. szt. 100 6 Uchwyt elektrody artroskopowej z kablem przłączeniowym szt. 4
7 Elektroda kulkowa wielorazowa śr. 6 mm dł. 4 cm do uchwytów z poz. 1 szt. 5 8 Elektroda
neutralna jednorazowa dzielona z pierścieniem ekwipotencjalnym dla dorosłych do diatermii
Erbotom serii ICC i VIO, Valleylab szt. 5 000 9 Przewód do elektrody neutralnej
jednorazowej z poz. 8 z wtyczką do diatermii Erbotom serii ICC 350 i VIO200S dł min 4 m
szt. 20 10 Pinceta bipolarna prosta końcówki tępe min 2 mm, dł. 22,5 cm. Wielorazowego
użytku szt. 5 11 Pinceta bipolarna bagnetowa końcówki ostre 0,7 mm, dł.23 cm.
Wielorazowego użytku szt. 1 12 Pinceta bipolarna bagnetowa końcówki tępe 1 mm, dł 19cm.
Wielorazowego użytku szt. 5 13 Pinceta bipolarna prosta końcówki tępe 1 mm, nieklejące się,
dł.18,5 cm wielorazowego użytku szt. 1 14 Kabel do pincety bipolarnej dł 4 m z wtyczka
standard do generatorów Valeylab wielorazowego użytku szt. 10 15 Kabel do pincety
bipolarnej dł 4m z wtyczką standard do generatorów ICC i VIO wielorazowego użytku szt. 30
16 Elektroda szpatułkowa, prosta 3,4 x 24 mm, elastyczna, dł min. 60 mm. szt. 5 17 Elektroda
szpatułkowa 2 x 18 mm, prosta, dł. min. 80 mm. szt. 5 18 Elektroda szpatułkowa, nożowa 2,4
x 12 mm, prosta, dł. min. 120 mm. szt. 5 19 Elektroda pętlowa, taśmowa, średnica 12 mm, dł.
min. 40 mm. szt. 5 20 Elektroda kulkowa, prosta, 6 mm, dł. min. 40 mm. szt. 5 21 Instrument
do zamykania dużych naczyń do operacji otwartych współpracujących z diatermią ERBE VIO
i oprogramowaniem Biclamp dł. 200 – 210 mm z profilowanymi elektrodami eliminującymi
zjawisko wyślizgiwania się tkanki podczas zamykania naczyń. Instrument wielorazowy
przystosowany do min. 30 krotnej sterylizacji parowej. szt. 2 22 Instrument do zamykania
dużych naczyń do operacji otwartych współpracujący z diatermią ERBE VIO i
oprogramowaniem Biclamp dł. 27 mm. Instrument wielorazowy przystosowany do min. 30
krotnej sterylizacji parowej. szt. 1 23 Kleszczyki Biclamp LAP. Instrument laparoskopowy do
zamykania dużych naczyń współpracujący z diatermią ERBE VIO i oprogramowaniem
Biclamp dł. 34-35 cm, średnica 5 mm, końcówki typu Meryland radełkowane. Kompletny z
kablem przyłączeniowym. Instrument wielorazowy przystosowany do min. 30 krotnej
sterylizacji parowej. szt. 1 24 Wkład roboczy z końcówkami radełkowanymi typu Meryland
do instrumentu opisanego w poz. 23 szt. 1 25 Wyłącznik nożny dwuprzyciskowy do diatermii
ERBE ICC z funkcją przełączania programów. szt. 2 26 Wyłącznik nożny dwuprzyciskowy
do diatermii ERBE VIO z funkcją przełączania programów. szt. 2 27 Wyłącznik nożny
trzyprzyciskowy do diatermii ERBE VIO 3 z funkcją przełączania programów. szt. 1 28
Haczyk (elektroda) laparoskopowy, długość 32-37 cm, średnica 5 mm, z aktywacja cięcia i
koagulacji za pomocą przycisku w rękojeści do gniazda ERBE 3PIN International,
wielorazowego użytku szt. 4 29 Kabel do haczyka laparoskopowego z poz. 28,
wielorazowego użytku szt. 6
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33162200-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:

data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
GRUPA 2 OPRZYRZĄDOWANIE DO NAPĘDÓW
NEUROCHIRURGICZNYCH TYPU UHT DRILL I PIDRIVE
Część
2 Nazwa:
SIGNATURE FIRMY STRYKER, BĘDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU
nr:
SZPITALA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:OPRZYRZĄDOWANIE DO NAPĘDÓW NEUROCHIRURGICZNYCH TYPU
UHT DRILL I PIDRIVE SIGNATURE FIRMY STRYKER, BĘDĄCYCH NA
WYPOSAŻENIU SZPITALA: 1 Ostrze o wymiarach 1,7 mm x 16 mm, do kraniotomu
średniego obrotowego napędu UHT Drill Sterylne, jednorazowe, podwójnie pakowane szt. 10
2 Ostrze do perforatora wolnoobrotowego do trepanu o rozm. 14/11mm, do napędu UHT Drill
Sterylne, jednorazowe, podwójnie pakowane szt. 10 3 Ostrze diamentowe do kątnicy i
prostnicy - Medium napędu UHT Drill Sterylne, jednorazowe, podwójnie pakowane średnica
3,0mm szt. 5 średnica 4,0mm szt. 5 średnica 5,0mm szt. 5 średnica 6,0mm szt. 5 średnica
7,0mm szt. 5 4 Ostrze diamentowe do kątnicy i prostnicy LONG/AM do napędu UHT Drill
sterylne, jednorazowe, podwójnie pakowane średnica 3,0mm szt. 5 średnica 4,0mm szt. 5
średnica 5,0mm szt. 5 średnica 6,0mm szt. 5 średnica 7,0mm szt. 5 5 Ostrze metalowe do
kątnicy i prostnicy LONG/AM do napędu UHT Drill sterylne, jednorazowe, podwójnie
pakowane średnica 3,0mm szt. 5 średnica 4,0mm szt. 5 średnica 5,0mm szt. 5 średnica 6,0mm
szt. 5 średnica 7,0mm szt. 5 6 Ostrze metalowe do kątnicy i prostnicy Medium typu metal do
napędu UHT Drill Sterylne, jednorazowe, podwójnie pakowane średnica 3,0mm szt. 5
średnica 4,0mm szt. 5 średnica 5,0mm szt. 5 średnica 6,0mm szt. 5 średnica 7,0mm szt. 5 7
Ostrze trepanu 14/11mm do napędu PiDrive Signature Sterylne, jednorazowe, podwójnie
pakowane szt. 30 8 Ostrze kraniotomu 16mm spiralne do napędu PiDrive Signature Sterylne,
jednorazowe, podwójnie pakowane szt. 30 9 Ostrze Elite diamentowe do kątnicy i prostnicy
SIGNATURE 7cm Sterylne, jednorazowe, podwójnie pakowane średnica 3,0mm szt. 5
średnica 4,0mm szt. 5 średnica 5,0mm szt. 5 średnica 6,0mm szt. 5 średnica 7,0mm szt. 5 10
Ostrze Elite do kątnicy i prostnicy SIGNATURE 7cm Sterylne, jednorazowe, podwójnie
pakowane średnica 2,0mm szt. 3 średnica 3,0mm szt. 5 średnica 4,0mm szt. 5 średnica 5,0mm
szt. 5 średnica 6,0mm szt. 5 średnica 7,0mm szt. 5 11 Ostrze diamentowe Elite do kątnicy
SIGNATURE 14 cm Sterylne, jednorazowe, podwójnie pakowane średnica 2,0mm szt. 3
średnica 3,0mm szt. 5 średnica 4,0mm szt. 5 średnica 5,0mm szt. 5 średnica 6,0mm szt. 5
średnica 7,0mm szt. 5 12 Ostrze Elite do kątnicy SIGNATURE 14 cm Sterylne, jednorazowe,
podwójnie pakowane średnica 2,0mm szt. 3 średnica 3,0mm szt. 5 średnica 4,0mm szt. 5
średnica 5,0mm szt. 5 średnica 6,0mm szt. 5 średnica 7,0mm szt. 5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33162200-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
GRUPA 3 Oprzyrządowanie do Platformy elektrochirurgicznej Valleylab
Część
3 Nazwa: FT 10 z systemem zamykania naczyń LigaSure oraz resekcja bipolarna
nr:
będącą na wyposażeniu szpitala
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Oprzyrządowanie do Platformy elektrochirurgicznej Valleylab FT 10 z systemem
zamykania naczyń LigaSure oraz resekcja bipolarna będącą na wyposażeniu szpitala: 1
Kleszczyki wielorazowe do elektrody systemu zamykania naczyń 7 mm włącznie, dł. 25 cm,
zakrzywione pod kątem 30 stopni szt. 1 2 Sterylna elektroda jednorazowego użytku wpinana
do w/w kleszczyków szt. 30
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33162200-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4 Nazwa: GRUPA 4 Ładunki do staplera
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Ładunki do staplera: 1 Sterylne jednorazowe ładunki do staplera wielorazowego
typu TA rozm. 55 - 4,8 będącego na wyposażeniu szpitala, opakowanie 6 szt. szt. 42 2

Sterylne jednorazowe ładunki do staplera wielorazowego typu TA rozm. 55 - 3,5 będącego na
wyposażeniu szpitala, opakowanie 6 szt. szt. 36 3 Sterylne jednorazowe ładunki do staplera
wielorazowego typu TA rozm. 30 - 3,5 będącego na wyposażeniu szpitala, opakowanie 6 szt.
szt. 24
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5 Nazwa: GRUPA 5 Staplery
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Staplery: 1 Jednorazowy stapler okrężny z odchyloną główką rozm. 31mm szt. 5
2 Jednorazowy stapler okrężny z odchyloną główką rozm. 28mm szt. 5 3 Jednorazowy stapler
okrężny z odchyloną główką rozm. 25mm szt. 3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: GRUPA 6 Siatki chirurgiczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Siatki chirurgiczne: 1 Jałowa porowata siatka chir. wykonana z jednowłóknowej
przędzy z polimeru polipropylenowego o grubości ok. 0,57 mm, odporna na rozerwanie i
rozciąganie, rozm. 8 x 13 cm, pakowana pojedynczo szt. 20 2 Jałowa siatka chir. do
operacyjnego leczenia przepuklin, wykonana z monofilamentu poliestrowego, lekka
<46g/m2, porowatość 90%, pory 1,5 x 1,5 mm, rozm. 11 x 6 cm, pakowana pojedynczo szt. 5
3 Jałowa siatka chir. do operacyjnego leczenia przepuklin, wykonana z monofilamentu
poliestrowego, lekka <46g/m2, porowatość 90%, pory 1,5 x 1,5 mm, rozm. 15 x 10 cm, pak.
pojedynczo szt. 1 4 Jałowa siatka chir. do operacyjnego leczenia przepuklin, wykonana z
monofilamentu poliestrowego, lekka <46g/m2, porowatość 90%, pory 1,5 x 1,5 mm, rozm. 15
x 15 cm, pak. pojedynczo szt. 1 5 Jałowa siatka chir. do operacyjnego leczenia przepuklin,
wykonana z monofilamentu poliestrowego, lekka <46g/m2, porowatość 90%, pory 1,5 x 1,5
mm, rozm. 20 x 20 cm, pak. pojedynczo szt. 1 6 Jałowa, dwuskładnikowa samomocująca,
częściowo wchłanialna siatka do plastyki beznapięciowej, wykonana z monofilamentu
polipropylenowego i polilaktydu, lewa, rozm. 12 x 8 cm, pak. pojedynczo szt. 80 7 Jałowa,
dwuskładnikowa samomocująca, częściowo wchłanialna siatka do plastyki beznapięciowej,
wykonana z monofilamentu polipropylenowego i polilaktydu, prawa, rozm. 12 x 8 cm, pak.
pojedynczo szt. 80 8 Jałowa siatka chir. do przepuklin pooperacyjnych i pępkowych,
wykonana z poliestru wielowłóknowego, grubość 1,5 do 2 mm, gramatura 88g/m2, rozm. 20
x 15 cm, pak. pojedynczo szt. 1 9 Jałowa siatka chir. do przepuklin pooperacyjnych i
pępkowych, wykonana z poliestru wielowłóknowego, grubość 1,5 do 2 mm, gramatura
88g/m2, rozm. 25 x 20 cm, pak. pojedynczo szt. 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33184100-4,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
GRUPA 7 Taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania
Część
7 Nazwa:
moczu u kobiet
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:Taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet: 1
Jałowa taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana
z polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,10 mm, jednorodna, całkowicie
niewchłanialna, o wymiarach: długość 450 mm, szerokość 12 mm, brzegi taśmy zakończone
pętelkami, taśma w plastikowej osłonce - szt. 20
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141621-9,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

