Ogłoszenie nr 602018-N-2018 z dnia 2018-08-09 r.
Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego: Sprzedaż i dostawa jednorazowego i drobnego sprzętu
medycznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
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, krajowy numer identyfikacyjny
000308637, ul. Żeromskiego 22 , 39-300 Mielec, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 177 800 146, , e-mail
przetargi@szpital.mielec.pl, , faks 177 800 146.
Adres strony internetowej (URL): http://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
http://www.szpital.mielec.pl/index.php/bip/przetargi
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://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:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być oznakowana napisem: „Przetarg
nieograniczony na sprzedaż i dostawę jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala
Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.91.18” 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 dostawa jednorazowego i drobnego
sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
Numer referencyjny: SzP.ZP.271.91.18
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:
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 jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego
w Mielcu, asortyment ujęty w 42 Grupach Asortytmentowych

II.5) Główny kod CPV: 33140000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33194000-6
33141310-6
33141320-9
33199000-1
30197630-1
33171000-9
33141200-2
33141620-2
33141323-0
31711140-6
30191140-7
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: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-08-21
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: Nie
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:
a) 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.
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
a) 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)
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP, w terminie 3
dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP należy przedłożyć: a)
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:
Nie
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:
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.
3. 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.
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: 2018-08-20, 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
Część nr: 1 Nazwa: Grupa 1
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:
1 Jałowy bursztynowy przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych przy użyciu infuzyjnych pomp
perystaltycznych, kompatybilny z pompą produkcji Ascor. Dren dł. min. 230 cm, wyposażony w zaciskacz
rolkowy z uchwytem na dren oraz otworem na kolec po zakończonej infuzji. Zestaw wolny od szkodliwych
ftalanów, opakowanie jednostkowe typu blister-folia-papier szt. 200
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33194000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Grupa 2
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:
1 Jałowa trzyczęściowa strzykawka 1x uż, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na kontrolę
zawartości, 1ml TBC szt. 3 200
2 Jałowa trzyczęściowa strzykawka 1x uż, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na kontrolę
zawartości, 1ml insulina szt. 2 000
3 Jałowa dwuczęściowa strzykawka 1x uż, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na kontrolę
zawartości, 2ml z podziałką 0,1ml szt. 90 000
4 Jałowa dwuczęściowa strzykawka 1x uż, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na kontrolę
zawartości, 5ml z podziałką 0,2ml szt. 130 000
5 Jałowa dwuczęściowa strzykawka 1x uż, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na kontrolę
zawartości, 10ml z podziałką 0,5ml szt. 130 000
6 Jałowa dwuczęściowa strzykawka 1x uż, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na kontrolę
zawartości, 20ml z podziałką 1,0ml szt. 150 000
7 Jałowa trzyczęściowa strzykawka 1x uż, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na kontrolę
zawartości, 50 ml z końcówką Luer-Lock do pomp infuzyjnych strzykawkowych Ascor, Fresenius, z gumowym
tłokiem z podwójnym uszczelnieniem. Strzykawka ma posiadać na cylindrze min. logo producenta i typ
strzykawki w celu poprawnej identyfikacji używanej strzykawki na wyświetlaczu menu pompy infuzyjnej szt.
10 000
8 Jałowa strzykawka 1 x uż do pomp infuzyjnych strzykawkowych Ascor, Fresenius 50/60ml bursztynowa.
Strzykawka ma posiadać na cylindrze min. logo producenta i typ strzykawki w celu poprawnej identyfikacji
używanej strzykawki na wyświetlaczu menu pompy infuzyjnej szt. 3 000
9 Jałowa trzyczęściowa strzykawka 1x uż, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na kontrolę
zawartości 100 ml z centrycznym stożkiem do łączenia z cewnikiem oraz nasadką luer szt. 5 300
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141310-6
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Grupa 3
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:
1 Jałowa igła 1x uż 0,45 x 16 szt. 10 000
2 Jałowa igła 1x uż 0,5 x 25 szt. 20 000
3 Jałowa igła 1x uż 0,6 x 30 szt. 11 000
4 Jałowa igła 1x uż 0,7 x 30 szt. 7 000
5 Jałowa igła 1x uż 0,7 x 40 szt. 3 500
6 Jałowa igła 1x uż 0,8 x 40 szt. 35 000
7 Jałowa igła 1x uż 0,9 x 40 szt. 32 000
8 Jałowa igła 1x uż 1,1 x 40 szt. 80 000
9 Jałowa igła 1x uż 1,2 x 40 szt. 140 000
10 Bezpieczne jałowe igły iniekcyjne w rozmiarze 0,7 x 30 mm a'100 szt. szt. 6 500
11 Bezpieczne jałowe igły iniekcyjne w rozmiarze 0,7 x 40 mm a'100 szt. szt. 3 500
12 Bezpieczne jałowe igły iniekcyjne w rozmiarze 0,8 x 40 mm a'100 szt. szt. 10 000
13 Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z poliuretanu wyposażona w port boczny oraz zastawkę
antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi poza kaniulę, rozm. 22G x 25mm/0,8; przepływ min. 33ml/min.
Widoczna w promieniach RTG, minimum 4 paski kontrastujące. Posiadająca opublikowane badania kliniczne
lub laboratoryjne na biokompatybilność materiałową. Kolor niebieski. Kaniula musi posiadać na opakowaniu
jednostkowym fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru (w formacie śr. x dł. w mm), wartość przepływu w
ml/min oraz nazwę materiału. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie blisteru i utratę
jałowości. szt. 10 000
14 Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z poliuretanu wyposażona w port boczny oraz zastawkę
antyzwrotnę zapobiegającą wypływowi krwi poza kaniulę, rozm. 20G x 32mm/1,0; przepływ min. 57ml/min.
Widoczna w promieniach RTG, minimum 4 paski kontrastujące. Posiadająca opublikowane badania kliniczne
lub laboratoryjne na biokompatybilność materiałową. Kolor różowy. Kaniula musi posiadać na opakowaniu
jednostkowym fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru (w formacie śr. x dł. w mm), wartość przepływu w
ml/min oraz nazwę materiału. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie blisteru i utratę
jałowości. szt. 18 000
15 Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z poliuretyanu wyposażona w port boczny oraz zastawkę
antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi poza kaniulę, rozm. 18G x 38mm/1,2; przepływ min. 90ml/min.
Widoczna w promieniach RTG, minimum 4 paski kontrastujące. Posiadająca opublikowane badania kliniczne
lub laboratoryjne na biokompatybilność materiałową. Kolor zielony. Kaniula musi posiadać na opakowaniu
jednostkowym fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru (w formacie śr. x dł. w mm), wartość przepływu w
ml/min oraz nazwę materiału. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie blisteru i utratę
jałowości. szt. 2 000
16 Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z poliuretanu wyposażona w port boczny oraz zastawkę
antyzwrotnę zapobiegającą wypływowi krwi poza kaniulę, rozm. 17G x 45mm/1,5; przepływ min. 130ml/min.
Widoczna w promieniach RTG, minimum 4 paski kontrastujące. Posiadająca opublikowane badania kliniczne
lub laboratoryjne na biokompatybilność materiałową. Kolor biały. Kaniula musi posiadać na opakowaniu
jednostkowym fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru (w formacie śr. x dł. w mm), wartość przepływu w
ml/min oraz nazwę materiału. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie blisteru i utratę
jałowości. szt. 400
17 Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z poliuretanu wyposażona w port boczny oraz zastawkę
antyzwrotnę zapobiegającą wypływowi krwi poza kaniulę, rozm. 16G x 45mm/1,7; przepływ min. 180ml/min.
Widoczna w promieniach RTG, minimum 4 paski kontrastujące. Posiadająca opublikowane badania kliniczne
lub laboratoryjne na biokompatybilność materiałową. Kolor szary. Kaniula musi posiadać na opakowaniu
jednostkowym fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru (w formacie śr. x dł. w mm), wartość przepływu w
ml/min oraz nazwę materiału. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie blisteru i utratę
jałowości szt. 400
18 Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z poliuretanu wyposażona w port boczny oraz zastawkę
antyzwrotnę zapobiegającą wypływowi krwi poza kaniulę, rozm. 24G x 19mm/0,7; przepływ min. 13ml/min.
Widoczna w promieniach RTG, minimum 4 paski kontrastujące. Posiadająca opublikowane badania kliniczne
lub laboratoryjne na biokompatybilność materiałową. Kolor żółty. Kaniula musi posiadać na opakowaniu
jednostkowym fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru (w formacie śr. x dł. w mm), wartość przepływu w
ml/min oraz nazwę materiału. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie blisteru i utratę
jałowości szt. 2 000
19 Sterylne korki do wenflonów, umożliwiające aseptyczne wyjęcie z opakowania i brak kontaminacji.
Pakowane pojedynczo. szt. 100 000

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141320-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Grupa 4
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:
1 Sterylne łączniki proste do drenów o konstrukcji schodkowej, średnica 4-4mm szt 2
2 Sterylne łączniki proste do drenów o konstrukcji schodkowej, średnica 7-7 mm szt 2
3 Sterylne łączniki proste do drenów o konstrukcji schodkowej, średnica 4-7mm szt 2
4 Sterylne łączniki proste do drenów o konstrukcji schodkowej, średnica 4-10mm szt 2
5 Sterylne łączniki proste do drenów o konstrukcji schodkowej, średnica 7-10 mm szt 2
6 Sterylne łączniki typu T do drenów o konstrukcji schodkowej, średnica 4-4-4, mm szt 3
7 Sterylne łączniki typu T do drenów o konstrukcji schodkowej, średnica 5-5-5 mm szt 3
8 Sterylne łączniki typu T do drenów o konstrukcji schodkowej, średnica 7-7-7 mm szt 3
9 Sterylne łączniki typu Y do drenów o konstrukcji schodkowej, średnica 4-4-4mm szt 3
10 Sterylne łączniki typu Y do drenów o konstrukcji schodkowej, średnica 5-5-5 mm szt 3
11 Sterylne łączniki typu Y do drenów o konstrukcji schodkowej, średnica 7-7-7 mm szt 3
12 Sterylna zatyczka do cewników i drenów o budowie schodkowej, pakowana pojedynczo rozmiar uniwersalny
szt 2 000
13 Sterylny zaciskacz do pępowiny z zatrzaskiem zabezpieczającym przed otwarciem, pakowany pojedynczo szt
1 200
14 Sterylne jednorazowe nożyczki do przecinania zaciskacza do pępowiny szt 1 200
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141320-9,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Grupa 5
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:
1 Jednorazowy jałowy zestaw do dozowania płynów na bloku operacyjnym w składzie: 1 x pojemnik plastikowy
250ml, 9,2x5,5cm, z podziałką, przeźroczysty; 1 x pojemnik plastikowy z uchwytem 500ml, 9x10cm, z
podziałką, przeźroczysty; 1 x serweta barierowa PE+PP 54g/m2 75x45cm (owinięcie zestawu) szt. 500
2 Jednorazowy jałowy zestaw do dozowania płynów na bloku operacyjnym w składzie: 1 x pojemnik plastikowy
250ml, 22x9cm, z podziałką, niebieski; 1 x pojemnik plastikowy z uchwytem 500ml, 9x10cm, z podziałką,

przeźroczysty; 1 x serweta barierowa PE+PP 54g/m2 90x75cm (owinięcie zestawu) szt. 500
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: Grupa 6
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:
1 Jednorazowa niejałowa ciepła bluza lekarska zapinana na zatrzaski. Rękaw długi zakończony mankietem. Na
dole po bokach kieszenie. Kolor niebieski. Włóknina SMMMS 45g/m2, rozmiar L. szt. 500
2 Jednorazowa niejałowa ciepła bluza lekarska zapinana na zatrzaski. Rękaw długi zakończony mankietem. Na
dole po bokach kieszenie. Kolor niebieski. Włóknina SMMMS 45g/m2, rozmiar M. szt. 500
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33199000-1
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: Grupa 7
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:
1 Sterylny, jednorazowy zapinany chwytak plastikowy długość min. 13cm. szt. 700 2 Sterylna, jednorazowa
pęseta plastikowa szt. 600
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8 Nazwa: Grupa 8
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:
1 Papier EKG Ascard 31A 60*10 szt. 10
2 Papier EKG Cardioline Delta 3 Plus 112*100*300 szt. 10
3 Papier KTG HP 150*100*150 szt. 240
4 Papier EKG Ascard A4 112*25 szt. 500
5 Papier USG Videoprinter K-61B szt. 110
6 Papier Sony UPP 210 HD szt. 20
7 Papier termoczuły do aparatu LifePack 20 i 20e 50 mm x 26 m szt. 50
8 Papier do Lifepacka 12 106,6 mm * 25 m rol 30
9 Papier do aparatu EKG AsCard B5 58x25 szt. 100
10 Papier Sony UPP 110 HG szt. 18
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 30197630-1
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 9 Nazwa: Grupa 9
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:
1 Sterylny, widoczny w RTG stabilizator organów wewnętrznych, silnie absorbujący krew i płyny z pola
operacyjnego, z wstawką dzięki której zapamiętuje kształt, rozm. około 249x50x50mm szt 25
2 Sterylny, widoczny w RTG stabilizator organów wewnętrznych, silnie absorbujący krew i płyny z pola
operacyjnego, z wstawką dzięki której zapamiętuje kształt, rozm. około 450x50x50mm szt 25
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 10 Nazwa: Grupa 10
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:
1 Rurka tracheostomijna z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem
ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym, posiadający
oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca
elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z
otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie będź wymianę rurki.
a Rozmiar 6,0mm szt. 5
b Rozmiar 6,5mm szt. 5
c Rozmiar 7,0mm szt. 5
d Rozmiar 7,5mm szt. 10
e Rozmiar 8,0mm szt. 5
f Rozmiar 8,5mm szt. 15
g Rozmiar 9,0mm szt. 10
h Rozmiar 10 mm szt. 5
2 Rurka tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej, z miękkim, cienkościennym mankietem
niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z
balonikiem, posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z
termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości
rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź
wymianę rurki
a Rozmiar 6,0mm szt. 5
b Rozmiar 6,5mm szt. 5
c Rozmiar 7,0mm szt. 5
d Rozmiar 7,5mm szt. 10
e Rozmiar 8,0mm szt. 10
f Rozmiar 8,5mm szt. 10
g Rozmiar 9,0mm szt. 10
h Rozmiar 10 mm szt. 5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33171000-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 11 Nazwa: Grupa 11
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:
1 Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnętrzaortalnej Fidelity 7,5Fr x 40cc szt 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141200-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 12 Nazwa: Grupa 12
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:
1 Butelka szklana do dozownika tlenowego pojemność od 240 do 250 ml średnica zewnętrzna 38mm szt 140
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 13 Nazwa: Grupa 13
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:
1 Olejek silikonowy do zaworów i uszczelek do gastroskopu typu Pentax szt 15
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 14 Nazwa: Grupa 14
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:
1 Szczypce biopsyjne wielorazowe do gastroskopii, okrągłe z okienkiem i igłą, średnica 2,3 długość 180 cm szt
5
2 Szczypce biopsyjne wielorazowe do gastroskopii, okrągłe z okienkiem, średnica 2,3 mm długość 180 cm szt 5
3 Szczypce biopsyjne jednorazowe do gastroskopii okrągłe z okienkiem, średnica 2,3 długość 230 cm szt 100
4 Szczypce biopsyjne wielorazowe do gastroskopii okrągłe z okienkiem, średnica 2,3 długość 230 cm szt 10
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 15 Nazwa: Grupa 15
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:
1 Jednorazowe pokrowce na mikroskop operacyjny OPMI typ VARIO/S 88 rozm. 110x209cm wykonane z
przeźroczystej folii szt 250
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 16 Nazwa: Grupa 16
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:
1 Plomba z indykatorem z tylną stroną klejącą oraz indykator procesu sterylizacji parowej do zabezpieczenia
zamknięcia kontenerów przed nieautoryzowanym otwarciem przeznaczona do kontenerów standardowych
AESCULAB, będących na wyposażeniu szpitala. Rozm. dł. 80x szer.35 mm. Pojedyncze plomby umieszczone
w opakowaniu po 1000 szt. op. 10
2 Plomba – do zabezpieczenia zamknięcia kontenerów przed nieautoryzowanym otwarciem przeznaczona do
kontenerów standardowych AESCULAB, będących na wyposażeniu szpitala. Opakowanie po 1000 szt. op. 10
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 17 Nazwa: Grupa 17
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:
1 Olej do narzędzi do oliwienia zamknięć, blokad itd. przed sterylizacją. Pojemność: około 80 ml. szt 50
2 Olej w rozpylaczu do oliwienia zamknięć, blokad itd. w narzędziach chirurgicznych przed sterylizacją, nie
zawierający węglowodoru, fluoru i chloru. Pojemność: około 300 ml. szt 50
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 18 Nazwa: Grupa 18
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:
1 Haczyk do amniotomii – haczyk do przebijania błon płodowych zakończony ostrym haczykiem szt 200
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 19 Nazwa: Grupa 19
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:
1 Podkłady medyczne na fotel ginekologiczny. Produkt złożony z warstwy bibuły oraz folii. Wymiary podkładu
33x48 +/- 5 cm szt 5 000
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 20 Nazwa: Grupa 20
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:
1 Paski do badania ph pochwy w zakresie ph 4.0 – 7.0 szt 200
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 21 Nazwa: Grupa 21
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:
1 Pas do KTG jednorazowego użytku, z guzikami. Pakowane parami. Kolor różowy-niebieski kpl 1 000
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 22 Nazwa: Grupa 22
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:
1 Jednorazowa, sterylna butelka na siarę oraz do przechowywania odciągniętego mleka z podziałką. Pojemność
80ml szt 700
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:

data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 23 Nazwa: Grupa 23
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:
1 Czysta foliowa osłonka na mankiet uciskowy pojedynczy dla turniketu dla dorosłych na udo szt 1 000
2 Czysta foliowa osłonka na mankiet uciskowy pojedynczy dla turniketu dla dorosłych na rękę szt 1 000
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 24 Nazwa: Grupa 24
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:
1 Sprzęt do zaopatrzenia urostomii dwuczęściowy: - płytka o średnicy otworu od 25 do 40 mm z możliwością
docięcia otworu do wielkości urostomii lub płytka plastyczna, - worek urostomijny przeźroczysty o średnicy
otworu kompatybilny z płytką szt 250
2 Sprzęt do zaopatrzenia urostomii jednoczęściowy: - płytka z workiem urostomijna przeźroczysta o średnicy
otworu od 25 do 40 mm. szt 500
3 Worki stomijne otwarte z okienkiem z zamknięciem na rzepy, kolor cielisty, rozm. Maxi szt 100
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 25 Nazwa: Grupa 25
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:

1 Cewnik do pęcherza typowy-jednorazowy dwudrożny do badania urodynamicznego rozmiar 8Fr kompatybilny
z aparatem Solar Blue szt. 20
2 Cewnik do pęcherza typowy-jednorazowy dwudrożny do badania urodynamicznego rozmiar 6Fr kompatybilny
z aparatem Solar Blue szt. 10
3 Cewnik rectalny z balonem - typowy-jednorazowy szt. 30
4 Przewód do pompy szt. 30
5 Przedłużacz do pomp infuzyjnych jednorazowy dł. 15 cm szt. 30
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141200-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 26 Nazwa: Grupa 26
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:
1 Sterylny zatrzaskowy uchwyt do cewnika LOCIT PLUS rozm. 16/17G szt. 250
2 Sterylny zatrzaskowy uchwyt do cewnika LOCIT PLUS rozm. 18G szt. 100
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 27 Nazwa: Grupa 27
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:
1 Rękaw ochronny jednorazowy sterylny pokrowiec na endoskop wymiary dł. 100 szer. 7,5 cm folia-papier szt.
700
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 28 Nazwa: Grupa 28
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:
1 Zestaw do endoskopowego opaskowania żylaków przełyku, umiejscowionych przy wpuście lub ponad nim metoda tamowania krwawienia żylaków przełyku szt. 40
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141620-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 29 Nazwa: Grupa 29
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:
1 Sonda wielorazowa argonowa o średnicy 2,3 długość 2,2 m kompatybilna z diatermią z modułem argonowym
typ Emed ES 350 wyjście na wprost wtyk owalny szt 2
2 Elektrody neutralne jednorazowe dzielone do diatermi kompatybilne z diatermią z modułem argonowym typ
Emed ES 350 szt 100
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 30 Nazwa: Grupa 30
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:
1 Sonda wielorazowa argonowa o średnicy 2,3 długość 2,2 m kompatybilna z diatermią z modułem argonowym
typ emed ES 350 wyjście boczne wtyk owalny szt 2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 31 Nazwa: Grupa 31
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:
1 Uszczelki do kanału biopsyjnego kompatybilne z videokolonoskopem typ EC/201 WI szt 20
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 32 Nazwa: Grupa 32
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:
1 Uszczelki do kanału biopsyjnego kompatybilne z videokolonoskopem typ EC/3890 LK szt 20
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 33 Nazwa: Grupa 33
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:
1 Igła do metody single shot do blokad nerwów obwodowych, za pomocą neurostymulatora HNS, igła pokryta
warstwą izolacyjną aż do szlifu, szlif 30 stopni, plastikowy uchwyt ze znacznikiem kierunku szlifu oraz

zintegrowanym kabelkiem elektrycznym i drenikiem do infuzji, wychodzącymi z tyłu uchwytu, pakowana
pojedynczo, sterylna, 22Gx2 0,70x50mm szt 100
2 Igła do metody single shot do blokad nerwów obwodowych, za pomocą neurostymulatora HNS, igła pokryta
warstwą izolacyjną aż do szlifu, szlif 30 stopni, plastikowy uchwyt ze znacznikiem kierunku szlifu oraz
zintegrowanym kabelkiem elektrycznym i drenikiem do infuzji, wychodzącymi z tyłu uchwytu, pakowana
pojedynczo, sterylna, 21Gx4 0,80x100 szt 100
3 Igła do znieczulenia splotów nerwowych, pakowana pojedynczo, sterylna, 25G x 2 1/8 0,53x55mm szt 100
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141320-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 34 Nazwa: Grupa 34
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:
1 Rękawica jednorazowego użytku do toalety pacjenta wykonana z dwóch warstw typu podkład watolinowy 100
% poliester, z dodatkiem mydła, o naturalnym pH, zwężana w nadgarstku aby zapobiegać zsuwaniu się z ręki w
trakcie używania, zgrzewana termicznie. Wymiary 22x15 cm (+ 2cm). Pakowana po 10 lub 20 szt. szt 5 000
2 Rękawica jednorazowego użytku do toalety pacjenta wykonana z dwóch warstw typu podkład watolinowy 100
% poliester, bez dodatku mydła, o naturalnym pH, zwężana w nadgarstku aby zapobiegać zsuwaniu się z ręki w
trakcie używania, zgrzewana termicznie. Wymiary 22x15 cm (+ 2cm). Pakowana po 10 lub 20 szt. szt 5 000
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 35 Nazwa: Grupa 35
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:
1 Pojedyńczy przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia: - zawierający podwójny system przepłukiwania
IntraFlo (3ml/h) obsługiwany jedną ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki budowa kompletnej linii dającą wysoką częstotliwość własną 49Hz( +/-1Hz ) -linie ciśnieniowe grubościenne z
dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków - połączenia
przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelnymi, bezpinowymi, kablami - dł linii 152cm
(122+30cm) - linia infuzyjna na stale podłączona z przetwornikiem -nieliniowość i histereza pomiaru poniżej
1,5% -produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedyńczo szt 200
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 36 Nazwa: Grupa 36
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:
1 Igła biopsyjna sterylna jednorazowa do pobierania wycinków do badania histopatologicznego; jednolita, ostra
krawędź tnąca z nierdzewnej stali żebrowana rączka poprawiająca uścisk i kontrolę nad produktem, łatwa
identyfikacja rozmiaru (wytłoczony rozmiar na rączce) Biopsy Punch rozm. 3 mm szt 50
2 Igła biopsyjna sterylna jednorazowa do pobierania wycinków do badania histopatologicznego; jednolita, ostra
krawędź tnąca z nierdzewnej stali żebrowana rączka poprawiająca uścisk i kontrolę nad produktem, łatwa
identyfikacja rozmiaru (wytłoczony rozmiar na rączce ) Biopsy Punch rozm. 5 mm szt 120
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141323-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 37 Nazwa: Grupa 37
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:
1 Wąsy tlenowe, przeznaczone dla jednego pacjenta, do prowadzenia terapii tlenem, przepływ tlenu uzależniony
od 2-6 l/min. Wąsy wykonane z PCV, pozbawione ftalanów. Długość około 150 + 50 cm, 50 cm wykonane z
silikonu. Część donosowa bardzo miękka, anatomicznie wyprofilowana, końcówki zakrzywione, minimalizujące
traumatyzację śluzówki. Ze standardowym złączem zewnętrznym o przekroju gwiazdkowym. szt 9 000
2 Wąsy tlenowe, przeznaczone dla jednego pacjenta, do prowadzenia terapii tlenem, przepływ tlenu uzależniony
od 2-6 l/min. Wąsy wykonane z PCV, pozbawione ftalanów. Długość około 450 + 50 cm, 50 cm wykonane z
silikonu. Część donosowa bardzo miękka, anatomicznie wyprofilowana, końcówki zakrzywione, minimalizujące
traumatyzację śluzówki. Ze standardowym złączem zewnętrznym o przekroju gwiazdkowym. szt 3 000
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 38 Nazwa: Grupa 38
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:
1 Rury silikonowe, wielorazowego użycia dla dorosłych, lekkie, średnica 16mm, złącza z obu stron 22mm,
karbowane o gładkim wnętrzu ,dł 200 cm. Możliwość czyszczenia, dezynfekcji oraz sterylizacji parowej w
temp.134 w czasie 5 minut. szt 25
2 Rury silikonowe, wielorazowego użycia dla dorosłych, lekkie, średnica 16mm, złącza z obu stron 22mm,
karbowane o gładkim wnętrzu, dł 150 cm. Możliwość czyszczenia, dezynfekcji oraz sterylizacji parowej w
temp.134 w czasie 5 minut. szt 25
3 Rury silikonowe, wielorazowego użycia dla dorosłych, lekkie, średnica 16mm, złącza z obu stron 22mm,
karbowane o gładkim wnętrzu, dł 110 cm. Możliwość czyszczenia, dezynfekcji oraz sterylizacji parowej w
temp.134 w czasie 5 minut. szt 10
4 Rury silikonowe, wielorazowego użycia dla dorosłych, lekkie, średnica 16mm, złącza z obu stron 22mm,
karbowane o gładkim wnętrzu, dł 60 cm. Możliwość czyszczenia, dezynfekcji oraz sterylizacji parowej w
temp.134 w czasie 5 minut. szt 10
5 Rury silikonowe, wielorazowego użycia dla dorosłych, lekkie, średnica 16mm, złącza z obu stron 22mm,
karbowane o gładkim wnętrzu, dł 45 cm. Możliwość czyszczenia, dezynfekcji oraz sterylizacji parowej w
temp.134 w czasie 5 minut. szt 10
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 39 Nazwa: Grupa 39
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:
1 Samoprzylepne standardowe elektrody prostokątne z kablem do stymulatorów kompatybilne z urządzeniami
"położniczymi" TENS i EMS o wymiarach 40x100 mm. /komplet to 4 sztuki elektrod / kpl 300
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 31711140-6
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie

najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 40 Nazwa: Grupa 40
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:
1 Układ oddechowy jednorazowy dł.1,5 m do respiratora typ iVent 101 szt 50
2 Złącze niskiego przepływu 02 do respiratora typ iVent 101 szt 20
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 41 Nazwa: Grupa 41
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:
1 Jednorazowy zmontowany układ oddechowy do natychmiastowego użycia dla respiratora typu Hamilton
Medical C1 dla pacjentów doroslych -układ współosiowy (180 cm -czujnik przepływu -regulowana długość
części wydechowej -zwiększone bezpieczeństwo ( bez wstępnego montażu ) kompl 100
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 42 Nazwa: Grupa 42
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:
1 Opaski identyfikacyjne jednorazowe na rękę, wodoodporne, tzw. "nierozrywalny papier”, TYVEK wym. 3/4”
(1,9 cm) kolor żółty szt 9 000
2 Opaski identyfikacyjne jednorazowe na rękę, wodoodporne, tzw. "nierozrywalny papier”, TYVEK wym. 3/4”
(1,9 cm) kolor zielony szt 9 000
3 Opaski identyfikacyjne jednorazowe na rękę, wodoodporne, tzw. "nierozrywalny papier”, TYVEK wym. 3/4”
(1,9 cm) kolor czerwony szt 200
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 30191140-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
najniższa cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

