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S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H  W A R U N K Ó W  Z A M Ó W I E N I A

powyżej 193 000 euro

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

ogłoszonym przez
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

na dostawę materiałów medycznych.
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Podstawa prawna:
Postępowanie prowadzone jest w trybie i na zasadach określonych w:
- ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej „ustawą”,
- ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

I.   ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Krakowie, os. Na Skarpie 66 31-913 Kraków
REGON: 000630161
NIP: 678-26-80-028
Strona internetowa: www.zeromski-szpital.pl

II.   TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony – nr sprawy ZP  29/2011

III.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa  materiałów medycznych zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia określonym w załączniku nr 1 do specyfikacji. 

Kod CPV: 33.00.00.00-0

Grupa  1  –  maski,  cewniki,  pończochy  przeciwzakrzepowe,  siatki  propylenowe,  pojemniki,  
cewniki, wąsy tlenowe
Grupa  2  –  gąbki  opatrunkowe,  krążki  piankowe,  osłonki  temperaturowe,  elektrody,  żele, 
okularki do fototerapii, podkładki dla noworodków
Grupa 3 – dreny, trokary,  zestawy do odsysania
Grupa 4 – elektrody bierne – CBO, narzędzia jednorazowe do uszczelniania naczyń
Grupa 5 – folie chirurgiczne, serwety pod pośladki, opatrunki Tegaderm
Grupa 6 –  materiały do anestezjologii
Grupa 7 – kaniule do wlewów dożylnych, kaniule do wkłuć dotętniczych, nakłuwacze, kraniki,  
końcówki z igłą 
Grupa  8  –  dreny  brzuszne,  zestawy do  odsysania  pola  operacyjnego,  zestawy typu  Redon,  
cewniki, pojemniku do drenażu ran, katetery
Grupa 9 – igły, retraktory, zestawy do drenażu, systemy niskociśnieniowe i wysokociśnieniowe 
do drenażu, końcówki do odsysania ran 
Grupa 10 – cewniki, worki, kanki, zgłębniki opaski, pojemniki na mocz
Grupa 11 – igły do znieczuleń, filtry
Grupa 12 – przyrządy do przetaczania płynów i krwi, aparaty do przygotowania i podawania 
leków
Grupa 13 –  igły, strzykawki, kaniule dożylne, koreczki do kaniul, bezigłowe systemy infuzyjne, 
bezigłowe zastawki
Grupa 14 – zestawy do porodu, zestawy dla noworodka,  serwety, zestawy do cewnikowania, 
zestawy do wkłucia centralnego, podkłady, opatrunki, pieluchomajtki. 
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2.  Zamawiający dopuszcza możliwość  składania  ofert  częściowych,  gdzie  część stanowi  grupa 1, 
grupa 2, grupa 3, grupa 4, grupa 5, grupa 6, grupa 7, grupa 8, grupa 9, grupa 10, grupa 11, grupa 12,  
grupa  13,  grupa  14.  Oferty  nie  zawierające  pełnego  asortymentu  określonego  w  grupie  zostaną 
odrzucone. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości materiałów medycznych 
niż określone w załączniku nr 1 do specyfikacji, w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia dodatkowego. 
5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających i zawarcia umowy ramowej.
6.  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji  elektronicznej  i  stosowania dynamicznego 
systemu zakupów.
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
8.Wymagane warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 
a)  okres  ważności  przedmiotu  zamówienia:  nie  krótszy  niż  24  miesiące  od  daty 
dostawy.
9. Dla wszystkich oferowanych grup należy dołączyć do oferty katalogi producenta zawierające pełną 
informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku polskim.  
10. Oferowane wyroby medyczne, muszą spełniać wymagania odpowiednich norm, przepisów Unii
Europejskiej oraz ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679),
tj. posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy :
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego)
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją
pomiarową, IIa, IIb, III)
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
11. W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o 
wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679), Wykonawca zobowiązany jest posiadać inne 
odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
12. Dla grupy nr 12 poz. 1, 3, 4 wymagane jest załączenie karty charakterystyki bezpieczeństwa 
produktu chemicznego oraz dołączenie oświadczenie producenta o zastosowanym plastyfikatorze.
13. Dla grupy nr 13 poz. 14 i 15 wymagane jest dołączenie badań na biokompatybilność poliuretanu.
14. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom (art. 36 ust. 4 ustawy).
15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
16. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
17. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. 

IV.  WYMAGANY TERMIN WYKONANIA I SPOSÓB REALIZACJI 
ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia:
a) dostawy sukcesywne w ciągu 24 miesięcy od daty podpisania umowy (dotyczy grupy: 1-4) oraz 36 
miesięcy od daty podpisania umowy (dotyczy grupy: 5-14), według pisemnych  zamówień składanych 
przez pracownika Sekcji Zaopatrzenia,
b)  termin  wykonania  zamówienia  nie  dłuższy niż  5 dni  roboczych  od daty złożenia  zamówienia 
faksem, potwierdzonym pisemnie, dostawy awaryjne do 3 dni. 
2. Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3.  Zamawiający  przewiduje  możliwość  przedłużenia  terminu  realizacji  zamówienia  oraz  zmiany 
umowy w tym zakresie w przypadku, gdy w okresie 24 miesięcy (w przypadku grupy nr 1-4) oraz 36 
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miesięcy  (w  przypadku  grupy  nr  5-14)  od  dnia  podpisania  umowy  zamówienie  nie  zostanie 
zrealizowane w pełnym zakresie ilościowym ustalonym w załączniku nr 1 do specyfikacji.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB 
DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

1. Warunki  udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 
ustawy dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 % ceny
oferty
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

2.  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formuła „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o 
informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych poniżej w pkt VI specyfikacji.

W  przypadku  nie  spełnienia  warunków  opisanych  powyżej,  jak  również  nie  złożenia 
wymaganych  oświadczeń  lub  dokumentów,   lub   w  przypadku  niezłożenia  pełnomocnictw, 
Zamawiający  wykluczy  Wykonawcę  z  udziału  w  postępowaniu  –  po  uprzednim  wezwaniu 
Wykonawcy,  który  nie  złoży  w  terminie  wymaganych  oświadczeń  lub   dokumentów  lub 
pełnomocnictw, lub  który złoży dokumenty zawierające błędy, lub wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający nie wezwie jednak Wykonawcy do uzupełnienia 
oświadczeń,  dokumentów  lub  pełnomocnictw,   jeżeli  mimo  ich  uzupełnienia  oferta  Wykonawcy 
podlega odrzuceniu lub  konieczne będzie unieważnienie postępowania. 

Zamawiający  zawiadomi  równocześnie  wykonawców,  którzy  zostali  wykluczeni  z 
postępowania   o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, niezwłocznie po  
wyborze najkorzystniejszej oferty.

Oferta wykluczonego Wykonawcy zostanie uznana za ofertę odrzuconą.

VI.   INFORMACJA  O  OŚWIADCZENIACH  I  DOKUMENTACH  JAKIE  MAJĄ 
DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. Wymagane oświadczenia i dokumenty.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy  w  okolicznościach,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  
publicznych:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Formularz oświadczenia stanowi
załącznik nr 3 do SIWZ.
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2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a Wykonawcy będący osobami
fizycznymi oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
3) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  
wykonania decyzji  właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert.
4) Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 4 – 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
terminem składania ofert.
6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
terminem składania ofert.
7) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.VI 1 A ppkt.1)-6).

B.   W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1  
ustawy Prawo zamówień publicznych:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
2) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert. Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie 
mniejszej niż 50 % ceny oferty. 
3) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4
ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji o której mowa w pkt. VI 1 B ppkt. 2).

C .   Jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia:  

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia zobowiązany jest
do złożenia wszystkich wskazanych w pkt. VI 1 A ppkt. 1) – 6) oświadczeń oraz dokumentów.
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Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia zostanie

wybrana, Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi (tj. przedsiębiorców
podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej), także tych, którzy prowadzą 
wspólniedziałalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej.

D. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w
zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie
wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

2. Wymagania dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, składa:
– zamiast dokumentów określonych w specyfikacji w punkcie VI 1. A. ppkt 2), 3), 4) oraz 6) –
dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
– zamiast dokumentu określonego w specyfikacji w punkcie VI 1. A. ppkt 5) – zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,
której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
2. Dokumenty wskazane powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, za wyjątkiem dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, który powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w specyfikacji w punkcie VI 2.
ppkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument ten powinien być wystawiony z zachowaniem terminów
wskazanych w pkt 2.
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VII.   INFORMACJA  O  OŚWIADCZENIACH  I  DOKUMENTACH  JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU UMOWY.

Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty, pod rygorem jej odrzucenia:
1. Oświadczenie, iż oferowane wyroby medyczne posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania
wymagane prawem, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o Wyrobach Medycznych:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego)
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją
pomiarową, IIa, IIb, III)
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, że posiada inne niż 
wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania;
oraz oświadczenie, iż na każde żądanie Zamawiającego w nieprzekraczalnym 5 dniowym 
terminie zostaną przedłożone w/w dokumenty.
2. Dla wszystkich oferowanych grup należy dołączyć do oferty katalogi producenta zawierające pełną 
informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku polskim. 
3. Dla grupy nr 12 poz. 1, 3, 4 wymagane jest załączenie karty charakterystyki bezpieczeństwa 
produktu chemicznego oraz dołączenie oświadczenie producenta o zastosowanym plastyfikatorze.
4. Dla grupy nr 13 wymagane jest dołączenie badań na biokompatybilność poliuretanu.

VIII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi być złożona w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić :
a)  dokładny  adres  Wykonawcy  (adres  do  korespondencji,  kontaktowy  numer  telefonu  oraz 
ewentualnie numer faksu),
b) numer sprawy : ZP 29/2011,
c) napis określający przedmiot zamówienia publicznego,
d) napis : “Nie otwierać przed dniem 24.XI.2011 roku godziną 11:00” /termin otwarcia ofert/.
2. Pierwsza strona oferty winna zawierać :
a) łączną liczbę stron oferty, 
b)  spis  zawartości  koperty  tj.  spis  treści  zawierający  wykaz  złożonych  dokumentów z  podaniem 
numeru strony na której dany dokument się znajduje.
3. Oferta ma zawierać :
a) szczegółową ofertę cenową (według wzoru tabeli zamieszczonej w pkt. XIV/2 specyfikacji),
b)  wypełniony formularz  ofertowy zgodnie  z wymaganiami  określonymi  w Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji, 
c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu oraz spełnianie  wymagań  zamawiającego dotyczące  przedmiotu  umowy 
(wymienione w pkt. VI i VII specyfikacji),
d) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, o którym mowa
w rozdziale VIII pkt. 8b specyfikacji,
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający 
ustanowienie  przez  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  pełnomocnika  do 
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reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
f) potwierdzenie wniesienia wadium (vide pkt IX specyfikacji),

4.  Treść  złożonej  oferty  musi  odpowiadać  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia. 
Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w 
ofercie  złożenie  załączników  opracowanych  przez  Wykonawcę,  pod  warunkiem,  że  będą  one 
identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, 
którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone.   
5.  Ofertę  należy  sporządzić  w  języku  polskim  na  maszynie  do  pisania,  w  komputerze  lub 
nieścieralnym atramentem.  Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą  być  składane wraz z  
poświadczonym przez Wykonawcę tłumaczeniem na język polski.
6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7.  Oferta  i  załączniki  do  oferty  (oświadczenia  i  dokumenty)  muszą  być  podpisane  przez 
upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy. 
8. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność 
z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy: 
a)  poświadczenie  za  zgodność  z  oryginałem  winno  być  sporządzone  w  sposób  umożliwiający 
identyfikację  podpisu  (np.  wraz  z  imienną  pieczątką  osoby poświadczającej  kopię  dokumentu  za 
zgodność z oryginałem), 
b) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 
przez  osob(ę)y  nie  wymienion(ą)e  w  dokumencie  rejestracyjnym  (ewidencyjnym)  Wykonawcy,  
należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione
w formie:
-  oryginału  podpisanego przez  osoby,  których  uprawnienie  do  reprezentacji  wynika  z  dokumentu 
rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym
w tych dokumentach, lub z potwierdzeniem notarialnym (oryginał pieczęci),
- kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji  
wynika  z  dokumentu  rejestracyjnego  (ewidencyjnego)  Wykonawcy,  zgodnie  ze  sposobem 
reprezentacji określonym w tych dokumentach, lub przez notariusza (oryginał pieczęci).
9. Wykonawca ma prawo najpóźniej w terminie składania ofert zastrzec informacje, które stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
10. Oświadczenia  i  zaświadczenia stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  opatrzone klauzulą “zastrzeżone przez Wykonawcę” 
muszą być zapieczętowane w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści i nie mogą być 
trwale spięte z jawną ofertą.
11. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy 
oraz  informacji  o  których  mowa  w  art.  86  ust.  4  ustawy  skutkować  będzie  ujawnieniem tych 
informacji. 
12.  Zamawiający zaleca,  aby każda  zapisana strona oferty (wraz z załącznikami  do oferty)  była 
ponumerowana kolejnymi numerami.
13. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający 
jej samoistną dekompletację. 
14.  Wszelkie  poprawki  lub  zmiany  w tekście  oferty (w tym załącznikach do  oferty)  muszą  być 
parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Podpis winien 
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być naniesiony w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczątką osoby 
sporządzającej parafkę.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 51 905,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden 
tysięcy dziewięćset pięć złotych). Wadium dla poszczególnych grup wynosi:

Grupa 1:    2 422,00 zł.
Grupa 2:  10 896,00 zł.
Grupa 3:       810,00 zł.
Grupa 4:    3 498,00 zł.
Grupa 5:    1 023,00 zł.
Grupa 6:    9 314,00 zł.
Grupa 7:       519,00 zł.
Grupa 8:    3 053,00 zł.
Grupa 9:       964,00 zł.
Grupa 10:  1 262,00 zł.
Grupa 11:  2 902,00 zł.
Grupa 12:  3 114,00 zł.
Grupa 13:  6 241,00 zł.
Grupa 14:  5 887,00 zł.

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a)    pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego) :
  DEUTSCHE BANK  PBC S.A.  O/KRAKÓW 

NR : 45 1910 1048 3400 2331 1121 0002
b)  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-
kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c)    gwarancjach bankowych,
d)    gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)     poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Jeżeli  wadium  zostanie  wniesione  w  pieniądzu,  przelewem,  Wykonawca  dołącza  do  oferty 
kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy 
wpisać: „Wadium – przetarg na dostawę materiałów medycznych -  ZP 29/2011”. 
W  pozostałych  przypadkach  (pkt  3  b,  c,  d)  wymagane  jest  dołączenie  do  oferty  oryginału 
dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. 
Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym 
Wykonawca jest związany ofertą.

5.  Wniesienie  wadium w pieniądzu będzie  skuteczne,  jeżeli  w podanym terminie  znajdzie  się  na 
rachunku bankowym Zamawiającego.

6.  Z  treści  gwarancji  (poręczenia)  musi  jednoznacznie  wynikać  jaki  jest  sposób  reprezentacji  
Gwaranta.  Gwarancja  musi  być  podpisana  przez  upoważnionego  (upełnomocnionego) 
przedstawiciela  Gwaranta.  Podpis  winien  być  sporządzony  w  sposób  umożliwiający  jego 
identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 
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Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 
Zamawiającego  w  terminie  związania  ofertą,  zobowiązanie  Gwaranta  do  wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz 
ust.5 ustawy.

7. Zwrot wadium.
Zamawiający zwraca wadium:
1) Wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem sytuacji wskazanej w pkt IX.8.1. Specyfikacji;
2)  Wykonawcy,  którego oferta  została  wybrana  jako najkorzystniejsza,  po zawarciu umowy w 
sprawie zamówienia publicznego;
3) Na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający  zażąda  ponownego  wniesienia  wadium  przez  Wykonawcę,  któremu  zwrócono 
wadium  w  przypadkach  wskazanych  powyższej  w  pkt  1,  jeżeli  w  wyniku  ostatecznego 
rozstrzygnięcia  odwołania  jego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Zamawiający 
wyznacza zarazem termin ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

8. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach, gdy:
1)  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  odmówił  podpisania  umowy  w  sprawie 
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy;
3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba
że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

X.     SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ, kierując
zapytanie na piśmie. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2.  Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekaże  Wykonawcom,  którym  została 
przekazana specyfikacja, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej.

3. Wszyscy Wykonawcy będą informowani o:
a) złożonych odwołaniach,
b) zmianach terminu przetargu,
c) unieważnieniu przetargu.

4.Do kontaktu z Wykonawcami upoważnieni są:
w kwestiach formalnych:
mgr Iwona Wolnicka – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych, tel. 012 644-01-44 wew. 413

w kwestiach dotyczących przedmiotu zamówienia:
Dorota Jesionka-Kukla – Z-ca Przełożonej Pielęgniarek tel. 012 622 95 49
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5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa
się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została
niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.  Wykonawca jest  związany ofertą przez okres  60 dni,  licząc od dnia,  w którym upływa termin 
składania ofert.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 
2.  Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  może  przedłużyć  termin  związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania  
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XII.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.Ofertę  w  formie  pisemnej  należy  złożyć  w  Kancelarii  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana 
Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66, Pawilon A, pokój nr 21 lub  
przesłać pocztą - w terminie do dnia  24.XI.2011 r.  do godziny 10:30 (obowiązuje data wpływu na 
dziennik podawczy szpitala).
2.Wykonawca może wprowadzić zmiany,  poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert 
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek 
itp. przed upływem terminu składania ofert.
3.Powiadomienie  o wprowadzeniu zmian musi  być  złożone wg takich samych  zasad jak składana 
oferta vide pkt. VIII/1 specyfikacji, z dopiskiem „ZMIANA”.
4.Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,  
który wprowadził zmiany i  po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian,  zostaną one 
dołączone do oferty.
5.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z  
napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.
6.Koperty oznakowane  w ten  sposób będą  odczytywane  w pierwszej  kolejności.  Po  stwierdzeniu 
poprawności  postępowania  Wykonawcy  w  zakresie  wycofania  oferty,  oferty  wycofane  nie  będą 
odczytane.
7.Oferty  złożone  po  terminie  zostaną  zwrócone  Wykonawcy  bez  otwierania  po  upływie  terminu 
przewidzianego na wniesienie odwołania..

XIII.   MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 24.XI.2011 r. o 
godz.  11:00  w Budynku Administracji Szpitala w Krakowie na os. Na Skarpie 66, Pawilon A.
2.  Wykonawcy  mogą  uczestniczyć  w  publicznej  sesji  otwarcia  ofert.  W  przypadku  nieobecności 
Wykonawcy  przy  otwieraniu  ofert,  Zamawiający  prześle  Wykonawcy,  na  jego  pisemny  wniosek, 
informację z sesji otwarcia.
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XIV.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY   

1.  Przy  kalkulacji  ceny  oferty  powinny  zostać  uwzględnione  wszystkie  koszty  poniesione  przez 
Wykonawcę związane z realizacją przedmiotowego zamówienia tj.:
-koszty transportu,
-koszty ubezpieczenia towaru,
-koszty rozładunku towaru, 
-koszty ewentualnych należności celnych,
-podatek VAT,
-inne.

 2.Wartość przedmiotu zamówienia - według poniższej tabeli :
1. 2. 3 4 5 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Lp
.

Nazwa 
przed-
miotu 
zamó-
wienia 

Nazwa 
handlowa 

przedmiotu 
zamó-
wienia

Pełny
numer 
katalo-

gowy/sys
ymbol

Kraj 
produ-
centa i 
jego 

nazwa

Ilość Cena 
jednostkowa 
netto  w zł

Stawka 
podatku VAT

Wartość 
netto  w zł

Wartość podatku 
VAT 

Wartość brutto  w 
zł

Iloczyn 
kolumny 
6 i  7

Iloczyn kolumny
9 i 8

Suma kolumn 
9 i 10 

RAZEM

3.  Wykonawca  zobowiązany jest  podać  cenę  obejmującą: wartość  całkowitą  zamówienia  (netto  i 
brutto) oraz wartość całkowitą podatku VAT, określone do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca zobowiązany jest podać cenę zgodnie z tabelą zamieszczoną powyżej, tj.:
wartość netto pozycji (kol. 9) = cena jednostkowa netto (kol. 7) x ilość (kol. 6)
wartość VAT pozycji (kol. 10) = wartość netto pozycji (kol. 9) x stawka VAT (kol. 8)
wartość brutto pozycji (kol. 11) = wartość netto pozycji (kol. 9) + wartość VAT pozycji (kol. 10)
 W przypadku gdy grupa składa się z kilku pozycji:
wartość całkowita grupy brutto = suma wartości brutto poszczególnych pozycji
wartość całkowita grupy VAT = suma wartości VAT poszczególnych pozycji
wartość całkowita grupy netto = suma wartości netto poszczególnych pozycji

Wartości muszą być podane w walucie polskiej.
PODANA W OFERCIE CENA MA BYĆ CENĄ OSTATECZNĄ, OBLICZONĄ Z UWZGLĘDNIENIEM  
WSZYSTKICH EWENTUALNYCH  RABATÓW.
3. Zamawiający poprawi w ofercie:
a)  oczywiste omyłki pisarskie,
b)  oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych  dokonanych 
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny zostanie przez zamawiającego odrzucona, zgodnie
z art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

XV. KRYTERIA OCENY OFERT
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1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie  :  
CENA 100%

2.Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: cena  
Wartość punktowa kryterium ceny będzie wyliczana wg wzoru:
Wartość punktowa ceny =  (Wmin. / Wof. x 100)
gdzie:
Wmin. – minimalna wartość brutto grupy spośród oferowanych (obliczona zgodnie z tabelą - pkt XIV/2 
specyfikacji),
Wofer. – oferowana wartość brutto grupy

Maksymalna liczba punktów jaką po uwzględnieniu rangi może osiągnąć oferta, wynosi  100.

3.Wynik  oceny  końcowej  oferty   to  iloczyn  punktów  uzyskanych  w  kryterium  cena  oraz  rangi 
procentowej tego kryterium wg poniższego wzoru :

Ok.= Wc x R 
gdzie:
Ok. – wynik oceny końcowej
Wc – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
R- ranga procentowa kryterium cena

XVI. ZASADY WYBORU OFERTY I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
1. Odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
2. Odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszej SIWZ.
3. Została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

XVII.  POSTANOWIENIA KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY

Projekt umowy dostawy stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.

XVIII.  FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację;
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne;
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w
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sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których
mowa w pkt 1 lit. a) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej
siedzibie.
3.   Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, zostanie zawarta w  terminie  
nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli  
zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2 ustawy. Zamawiający będzie 
mógł zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem tego terminu, jeżeli
w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.  Miejsce i  termin podpisania umowy zostanie 
określony przez Zamawiającego.

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa a art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający 
jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 
faksem lub drogą elektroniczną.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo w
terminie 15 dni od dnia przesłania informację o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze
oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub w terminie 6 
miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

14

__________________________________________________________________________________________
Znak ZP 29/2011   

mailto:zpubl@interia.pl


Szpital Specjalistyczny im. Stefan Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
Dział Organizacyjno - Prawny

os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
tel. (012) 644-19-56, fax: (012) 644-47-56; e-mail: zpubl@interia.pl

________________________________________________________________________________________
12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.
13. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię
odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na
stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana 
SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
14. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 
Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze
stron.
16. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 13 nie mogą następnie korzystać ze środków
ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu 
albo na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy.
17. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych stronom
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu - zgodnie z przepisami
ustawy.

XX. SPOSÓB UZYSKANIA FORMULARZA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Niniejszą Specyfikację można odebrać  na wniosek Wykonawcy w siedzibie Szpitala, Kraków, os. 
Na Skarpie 66 – Pawilon A, pokój nr 21,  w  godz.  8 0 0  -14  0 0  lub  na  pisemny  wniosek 
drogą pocztową  (Wykonawca powinien podać swój numer NIP).
Cenę niniejszej Specyfikacji ustala się na kwotę 24,40 zł . Wyżej wymienioną kwotę należy wpłacić w 
kasie szpitala w godz. 1100-13 00 lub na rachunek bankowy: 
Deutsche Bank 24 S.A. O/Kraków Nr 45 1910 1048 3400 2331 1121 0002.

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia.
2. Formularz ofertowy.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Projekt umowy.

Kraków,  14.10.2011 r.                                                                       Zatwierdzam:

Załącznik Nr 1 do specyfikacji
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

GRUPA NR 1

1. 2. 3 4
Lp. Nazwa przed-miotu zamówienia j.m. Ilość
1. Maska aerozolowa do  tlenoterapii dla dorosłych, wykonana z miękkiego 

tworzywa, mocowana gumkami za uszami, złącze do rury karbowanej 22mm
szt. 2000

2. Maska aerozolowa do  tlenoterapii dla dzieci, wykonana z miękkiego 
tworzywa, mocowana elastycznym paskiem

szt. 1000

3. Maska tlenowa wykonana z miękkiego, przeźroczystego materiału, 
dopasowująca się do twarzy i przewód tlenowy 213cm, zestaw dla dorosłych

szt. 2400

4. Maska tlenowa wykonana z miękkiego, przeźroczystego materiału, 
dopasowująca się do twarzy i przewód tlenowy 213cm, zestaw dla dzieci

szt. 400

5. Maska tlenowa wykonana z miękkiego, przeźroczystego materiału, 
dopasowująca się do twarzy i przewód tlenowy 4 m, zestaw

szt. 800

6. Siatka propylenowa pleciona niezgrzewana izoelastyczna (w każdym 
kierunku) w rozmiarach 8x13 

szt. 250

7. Siatka propylenowa pleciona niezgrzewana izoelastyczna (w każdym 
kierunku) w rozmiarach 15x15 

szt. 80

8. Siatka propylenowa pleciona niezgrzewana izoelastyczna (w każdym 
kierunku) w rozmiarach 35x22 

szt. 10

9. Wąsy tlenowe 213 cm część donosowa wyprofilowana wykonana z bardzo 
miękkiego materiału, bezpieczny przewód tlenowy dla dzieci

szt. 2400

10. Wąsy tlenowe 213 cm część donosowa wyprofilowana wykonana z bardzo 
miękkiego materiału, bezpieczny przewód tlenowy dla dorosłych

szt. 1000

11. Maska twarzowa anestezjologiczna, jednorazowego użytku wersja 
standardowa  (mikrobiologicznie czysta) 0-5

szt. 670

12. Trenażer oddechowy przepływowy 3 - kulkowy do treningu przepływu 
oddechowego, przepływ 0,6-0,9 l/s

szt. 120

13. Cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego atraumatyczny, z dwoma 
otworami bocznymi i otworem końcowym 5-18CH

szt. 4000

14. Cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego atraumatyczny, z dwoma 
otworami bocznymi i otworem końcowym 6-18CH

szt. 36000

15. Cewnik do odsysania z drzewa oskrzelowego z kontrola odsysania, 
atraumatyczny, z otworem końcowym i dwoma otworami bocznymi 5-18CH

szt. 1400

16. Cewnik do odsysania z drzewa oskrzelowego z kontrola odsysania,  z 
otworem końcowym i dwoma otworami bocznymi 6-18CH

szt. 2700
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17. Noworodkowy cewnik do odsysania dróg oddechowych z kontrolą ssania 

podziałką co 1 cm z otworem centralnym i 2 bocznymi 6-8CH dł 24-29
szt. 1800

18. Pojemnik próbek śluzu 40ml dla dorosłych z zamknięciem opatrzonym skalą 
rozpoczynającą się od 5 ml do 40 ml z odstępami co 1 ml wyposażony w dren 
do ssaka

szt. 50

19. Nebulizator z maską aerozolową zakładana na uszy, dla dorosłych i 
przewodem doprowadzającym tlen dł, 213 cm. z żeńskim złączem 
zakręcanym. Nebulizacja 3ml w ciągu 7 min lub szybciej, przy przepływie 7 
l/min w pozycji pionowej lub poziomej

szt. 400

20. Nebulizator z przewodem tlenowym, rozpylaczem T, ustnikiem. Nebulizator 
cylindryczny z przewodem tlenowym 200cm.

szt. 100

21. Cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego z kontrolą siły ssania, wygięty do 
lewego oskrzela 14-16CH

szt. 1700

22. Przewód tlenowy do maski przekrój gwiazdkowy dł 213 cm szt. 3000

23. Pończochy przeciwzakrzepowe różne rozmiary o stopniowanym ucisku: 
18mm Hg w okolicy kostki: 14 mm HG w okolicy łydki: 8mm Hg w dole 
podkolanowym: 10 mmHG w okolicach podudzia: 8mmHG w okolicach uda

para 3000

GRUPA NR 2

1. 2. 3 4
Lp. Nazwa przed-miotu zamówienia j.m. Ilość
1. Gąbki opatrunkowe impregnowane PHMB 5x5 a 70 op. 135

2. Gąbki opatrunkowe impregnowane PHMB 10x10 a 50 op. 135

3. Krążek piankowy  impregnowany PHMB z otworem 4mm a 40 op. 60

4. Krążek piankowy  impregnowany PHMB z otworem 7mm a 40 op. 80

5. Krążek piankowy  impregnowany PHMB z otworem 7mm a 40 op. 900

6. Osłonki do termometru Filac a 2000 op. 1

7. Wkładki chłonne, chłodzące, poporodowe a 24 op. 600

8. Osłonki temperaturowe hydrożelowe małe a 200 op. 5

9. Osłonki temperaturowe hydrożelowe duże a 200 op. 5

10. Elektrody dla noworodków z przewodem odprowadzającym dł. 60 cm, 
czujnik AG/AgCl, bezpieczna standardowa wtyczka DIN, z przeźroczystym 
żelem, owalna 22x30mm

szt. 2000

11. Elektroda do defibrylacji Qiuck Combo a 2 szt. 5

12. Żel do USG 500g szt. 400

13. Żel do USG aquasonic 5L szt. 47
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14. Żel do EEG 260g szt. 140

15. Elektroda  EKG j.u dla dorosłych z hydrożelem stałym, podłoże piankowe, 
owalny kształt ułatwiający naklejanie rozmiar 48x34

op. 94000

16. Elektroda do EKG j,u dla dzieci z hydrożelem, podłożem piankowym szt. 6000

17. Hydrożelowe krążki dla matek karmiących, pakowane podwójnie a 5 op. 96

18. Zestawy do pompy Kangaroo zestaw 280

19. Hydrożelowe paski opatrunkowe dla noworodków, sterylne a 50 op. 3

20. Okularki do fototerapii rozmiary S,M,L a 50 op. 3

21. Podkładki usztywniające dla noworodków do kończyn z wkłuciem dożylnym 
rozmiary S,M,L a 50

op. 3

GRUPA NR 3

1. 2. 3 4
Lp. Nazwa przed-miotu zamówienia j.m. Ilość
1. Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej, z dwukolorowym( zielono- 

czerwonym) znacznikiem pozycji igły, cewnikiem poliuretanowym CH 8 i 
długości ok. 12 cm. Zestaw powinien zawierać: cewnik posiadający 4 otwory 
boczne ( znakowane co 1 cm) strzykawkę typ Luer Lock 50/60 ml, kranik 
trójdrożny z przedłużaczem i możliwością zamykania kierunku przepływu, 
worek o poj. 2L na płyn

szt. 40

2. Dreny Saratoga 28ch-34 szt. 70

3. Trokary 16CH-32CH szt. 40

4. Zestaw do odsysania, płukania i oświetlania poal operacyjnego z końcówką 
Yankauer. Końcówka zagięta, z kontrolą siły ssania, mandrynem i 
trzykanałowym drenem o dł min. 300cm

szt. 20

5. Sterylne dreny karbowane, odporne na załamania 7mmx1,8m-3m szt. 70

6. dreny karbowane, sterylne, odporne na załamania 5mmx1,8 szt. 140

7. dreny karbowane, sterylne, odporne na załamania 5mmx2,7m-3m szt. 140

8. mankiety SCD szt. 10

9. Dreny Thorax silikonowe 24CH-36CH szt. 800

10. Dreny Thorax  28CH-36CH szt. 200

11. Trzykomorowy zestaw do drenażu klatki piersiowej z wymienną komorą 
kolekcyjną zaopatrzoną w korek

szt. 100

18

__________________________________________________________________________________________
Znak ZP 29/2011   

mailto:zpubl@interia.pl


Szpital Specjalistyczny im. Stefan Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
Dział Organizacyjno - Prawny

os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
tel. (012) 644-19-56, fax: (012) 644-47-56; e-mail: zpubl@interia.pl

________________________________________________________________________________________
GRUPA NR 4

1. 2. 3 4
Lp. Nazwa przed-miotu zamówienia j.m. Ilość
1. Jednorazowe narzędzie do uszczelniania naczyń 10mm, ze zintegrowanym 

nożem, z aktywacją ręczną do zabiegów klasycznych o długości rotującej 
20cm i prostych branszach

szt. 60

2. Narzędzie do uszczelniania naczyń z aktywacją ręczną i nożem 5mm do 
zabiegów laparoskopowych

szt. 18

3. Jednorazowe narzędzie do uszczelniania naczyń, z aktywacją nożną do 
zabiegów klasycznych o długości  17cm i zakrzywionych branszach

szt. 6

4. Silikonowa nakładka z ożebrowanymi szczękami do klemy 
termomechanicznej dł.18cm z kablem podłączeniowym do generatora

szt. 24

5. Silikonowa nakładka z ożebrowanymi szczękami do klemy 
termomechanicznej dł.23cm z kablem podłączeniowym do generatora

szt. 24

6. Zestaw elektrody czynnej dwuprzyciskowej jednorazowego użytku z kablem o 
długości min. 3m i kaburą oraz elektrody biernej dwudzielnej żelowej o 
wymiarach 18x11cm z systemem zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem.

op. a 50 
szt.

65

7. Elektroda bierna dwudzielna jednorazowego użytku żelowa o wymiarach 
18x11cm z systemem zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem.

szt. 2000

8. Wielorazowy kabel do elektrody biernej z zapięciem na klips szt. 10

9. Elektroda bierna dwudzielna jednorazowego użytku żelowa z kablem o 
długości min 2,7m dla pacjentów o masie ciała 0,45-2,72 kg. z systemem 
zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem.

szt. 24

10. Elektroda bierna dwudzielna jednorazowego użytku żelowa z kablem o 
długości min 2,7m dla pacjentów o masie ciała 2,72-13,60 kg. z systemem 
zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem.

szt. 250

11. Elektroda czynna dwuprzyciskowa wielorazowego użytku z kablem o 
długości min. 4,6m ze złączem trójbolcowym

szt. 152

12. Elektroda igłowa o długości 7-7,2cm i 2,8-3,0 cm długości aktywnej op. a 150 
szt.

4

13. Elektroda artroskopowa haczykowa zagięta pod kątem 45 st. izolowana  o 
długości całkowitej 21-22 cm i długości aktywnej 0.20-0,25 mm

op. a 10 
szt.

10

14. Elektroda ostrzowa o długości całkowitej 16,5-17cm i długości aktywnej 2,5-
2,6cm.

op. a 50 
szt.

7

15. Uchwyt argonowy jednorazowy, monopolarny z przyciskiem cięcia i 
koagulacji oraz z wbudowanym mechanizmem retrakcji noża (elektrody) i 
przełącznikiem aktywacji/wyłączenia przepływu argonu z drenem i filtrem 
zanieczyszczeń. Długość kabla min. 3,5m.

op. a 10 
szt.

2

16. Czyścik do elektrod samoprzylepny op. a 100 
szt.

5

17. Elektroda haczykowa o długości całkowitej 35-37cm op. a 10 
szt.

2
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GRUPA NR 5

1. 2. 3 4
Lp. Nazwa przed-miotu zamówienia j.m. Ilość
1. Folia chirurgiczna wykonana  z poliestru, ultracienka, o grubości 0,025 mm, 

oddychająca, rozciągliwa, niepalna, matowa, antystatyczna, rozciągliwa, 
hipoalergiczna, klej akrylowy, paroprzepuszczalność (MVTR) >600g/m2/24h, 
z systemem bezpiecznej aplikacji. Rozmiar całkowity 38cmx41cm, rozmiar 
części lepnej 28cmx41cm

szt. 2500

2. Folia chirurgiczna wykonana  z poliestru, ultracienka, o grubości 0,025 mm, 
oddychająca, rozciągliwa, niepalna, matowa, antystatyczna, rozciągliwa, 
hipoalergiczna, klej akrylowy, paroprzepuszczalność (MVTR) >600g/m2/24h, 
z systemem bezpiecznej aplikacji. Rozmiar całkowity 60cmx45cm, rozmiar 
części lepnej 50cmx45cm

szt. 2800

3. Folia chirurgiczna  wykonana  z poliestru, ultracienka, o grubości 0,025 mm, 
oddychająca, rozciągliwa, niepalna, matowa, antystatyczna, rozciągliwa, 
hipoalergiczna, klej akrylowy, paroprzepuszczalność (MVTR) >600g/m2/24h, 
z systemem bezpiecznej aplikacji. Rozmiar całkowity 20cmx20cm, rozmiar 
części lepnej 10cmx20cm

szt. 2600

4. Folia chirurgiczna  wykonana  z poliestru, ultracienka, o grubości 0,025 mm, 
oddychająca, rozciągliwa, niepalna, matowa, antystatyczna, rozciągliwa, 
hipoalergiczna, klej akrylowy, paroprzepuszczalność (MVTR) >600g/m2/24h, 
z systemem bezpiecznej aplikacji. Rozmiar całkowity 38cmx25cm, rozmiar 
części lepnej 28cmx25cm

szt. 900

5. Bakteriobójcza folia chirurgiczna  wykonana  z poliestru, ultracienka, o 
grubości 0,025 mm, oddychająca, rozciągliwa, niepalna, matowa, 
antystatyczna, rozciągliwa, hipoalergiczna, klej akrylowy, 
paroprzepuszczalność (MVTR) >600g/m2/24h, z systemem bezpiecznej 
aplikacji. Rozmiar całkowity 66cmx45cm, rozmiar części lepnej 56cmx45cm

szt. 150

6. Bakteriobójcza folia chirurgiczna  wykonana  z poliestru, ultracienka, o 
grubości 0,025 mm, oddychająca, rozciągliwa, niepalna, matowa, 
antystatyczna, rozciągliwa, hipoalergiczna, klej akrylowy, 
paroprzepuszczalność (MVTR) >600g/m2/24h, z systemem bezpiecznej 
aplikacji. Rozmiar całkowity 66cmx85cm, rozmiar części lepnej 56cmx85cm

szt. 90

7. Sterylna serweta pod pośladki wykonana z materiału z włókien sztucznych 
(polietylen) bez zawartości włókien wiskozowych i celulozowych, materiał 
niepylący, rozmiar 86cm x  108cm część pośladkowa 28 cm, w przedniej 
części sztywnik umożliwiający ukształtowanie kieszeni na płyny 

szt. 2000

8. Tegaderm CHG 1657R 8.5x11.5cm - Bakteriobójczy opatrunek do 
mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian 
chlorheksydyny. Opatrunek sterylny, wykonany z folii poliuretanowej ze 
wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym 
cewnik. Hydrożel  w rozmiarze 3x4cm, przezierny, absorbujący krew i 
wydzielinę. Ramka ułatwiająca aplikację,  metka do oznaczenia, 2 
włókninowe paski mocujące, rozmiar  8.5x11.5cm z okienkiem 5.5x6.3cm 
wypełnionym folią, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych 
zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej 
powierzchni przylepnej

szt. 300
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GRUPA NR 6

1. 2. 3 4
Lp. Nazwa przed-miotu zamówienia j.m. Ilość
1. Zestaw służący do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego wraz z zestawem do 

pomiaru godzinowej zbiórki moczu. Wyposażony jest w  linia pomiarowa 
wyskalowana jest bezpośrednio w mmHg,  zacisk pozwalający na wyrównanie 
ciśnień pozwalający na precyzyjny odczyt wartości IAP, zabezpieczony 
skutecznym filtrem antybakteryjnym, zastawkę antyzwrotna wbudowana w 
łącznik do cewnika Foley zapobiega cofaniu się moczu z worka do linii 
pomiarowej oraz  bezigłowy port do pobierania próbek. Zalecany czas użycia 
do 7 dni

szt. 100

2. System do kontrolowanej zbiórki stolca z nietrzymaniem stolca o konsystencji 
płynnej lub półpłynnej składający się ze strzykawki 45 ml, worków 
zbiorczych, miękkiego, silikonowego drenu z niskociśnieniowym balonikiem 
wypełnionym wodą lub roztworem soli fizjologicznej. Zestaw można 
stosować do 29 dni

szt. 40

3. Worki do w/w zestawu (pakowane po 10 szt) op. 40

4. Woda sterylna 340 ml z łącznikiem do przepływomierza do stosowania do 29 
dni do wielu pacjentów potwierdzone badaniami klinicznymi na oddziałach 
szpitalnych

szt. 200

5. Łącznik umożliwiający pominięcie wody przy użyciu nebulizatora i 
sztucznych nosów

szt. 200

6. Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym działający w systemie 
modułowym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek 
tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany 
kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 
2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, do połączenia z uniwersalnym 
adapterem 

szt. 1600

7. Uniwersalny adapter do dróg oddechowych do połączenia obwodu 
oddechowego z rurką intubacyjną  lub tracheotomijną , pozwalający bez 
rozłączania obwodu  oddechowego na odsysanie w systemie zamkniętym , 
otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii , mini-Bal, podania leku , 
rozgałęziony pod kątem 45o , podwójnie obrotowy, z portem do 
przepłukiwania, z samouszczelniającą się dwudzielną zastawką .

szt. 1600

8. Wymiennik ciepła i wilgoci (‘’sztuczny nos’’) do rurek tracheostomijnych z 
uniwersalnym portem tlenowym , którego konstrukcja zapewnia także 
nawilżenie dopływającego tlenu. Samodomykający się port do odsysania 
pomiędzy dwoma membranami wymiennika. Skuteczność nawilżania 29,2 mg 
H2O przy Vt 500ml. Opory przepływu: 0,25 cm H20 przy 30 l/min.

szt. 1000

9. Filtr elektrostatyczny , hydrofobowy. Przestrzeń martwa: 26 ml przy złączu 
prostym, opory przepływu: 1,6 cm H20 przy 60 l/min.

szt. 12000

10. Filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Skuteczność 
przeciwbakteryjna: 99,9999 % , 
p/wirusowa:99,999 %. Przestrzeń martwa: 35 ml przy złączu prostym, opory 
przepływu: 1,8 cm H20 przy 60 l/min. Filtr o nawilżaniu 31 mg H20 przy 
VT=500 ml.

szt. 6000
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11. Filtr mechaniczny klasy HEPA 13 Przestrzeń martwa: 80 ml, opory 

przepływu: 2,8 cm H20 przy 60 l/min.
Filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,6  mg H20 przy 
VT=500 ml.

szt. 400

12. Filtr mechaniczny klasy HEPA 13 Przestrzeń martwa: 81 ml, opory 
przepływu: 1,1 cm H20  przy 30 l/min (2,6 cm H20 przy 60 l/min.) Filtr z 
wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,1  mg H20 przy 
VT=500 ml.
Przeznaczony dla dorosłych od objętości oddechowej Vt 300-1200  ml. Waga 
53 g.

szt. 100

13. Nebulizator do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą 
na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora 
w zakresie 0-360 stopni , o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, z 
antyprzelewową konstrukcją z drenem i ustnikiem

szt. 300

14. Nebulizator do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą 
na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora 
w zakresie 0-360 stopni , o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, z 
antyprzelewową konstrukcją do obwodów oddechowych

szt. 200

15. Zestaw do  toalety jamy ustnej zawierający szczoteczkę do zębów z 
odsysaniem i gąbką na górnej powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania 
ust z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, gąbka-aplikator, preparat 
nawilżający do ust na bazie wodnej.

szt. 2000

16. Maska krtaniowa jednorazowego użytku z dodatkowym kanałem służącym do 
wprowadzenia drenu do żołądka min 14Fr, luźnym niewbudowanym drenem 
do napełniania balonu chroniącym przed możliwością przypadkowego 
przegryzienia. 3,4,5

szt. 20

17. Kaniula do wlewów dożylnych z portem górnym , wykonana z 
biokompatybilnego poliuretanu, z samodomykającym się korkiem portu 
bocznego :  22G(25x0,9)-niebieski, 20G(32x1,1)-różowy,18G(45x1,3)-
zielony,16G(45x1,8) - szary, 14G (45x2,0) - pomarańczowy. Posiadające 
zastawkę antyzwrotną z min 5 paskami RTG. Kaniula bezpieczna 
zapobiegająca przed ekspozycją zawodową personelu. Opakowanie TYVEC

szt. 30000

18. Kaniula dożylna bez portu bocznego, bezpieczna wykonana z poliuretanu 
wyposażona w zamknięty system dostępu naczyniowego całkowicie 
przeźroczysty, bezigłowy z podzielną membrana silikonowa, pozbawiony 
metalowych elementów, niemechanicznych. Kaniula sterylizowana 
radiacyjnie 

szt. 500

19. Zamknięty system dostępu naczyniowego przeźroczysty, dający pełną 
kontrolę i wizualizację podawanych płynów , posiadający prosty tor 
przepływu, bezigłowy o przepływie min. 525ml/min. zgodny z wymaganiami 
normy PN-EN ISO 10555-5; wykonany w technologii podzielnej membrany 
silikonowej nałożonej na konektor, bez metalowych oraz wewnętrznych 
mechanicznych części

szt. 40000

20. Zamknięty system dostępu naczyniowego przeźroczysty, dający pełną 
kontrolę i wizualizację podawanych płynów , posiadający prosty tor 
przepływu z przedłużaczem 15 cm, bezigłowy o przepływie 27 l/godz. z 
membraną silikonową, wykonany w technologii podzielnej membrany 
silikonowej, bez metalowych oraz wewnętrznych mechanicznych części

szt. 2000
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21. Filtry elektrostatyczne z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Przeznaczony dla 

dzieci od 15 kg. Filtry ze złączem prostym
szt. 400

22. Filtry elektrostatyczne bez wymiennika ciepła i wilgoci. Przeznaczony dla 
dzieci od 15 kg. Filtry ze złączem prostym

szt. 2400

23. Filtry elektrostatyczne dla dzieci od 5 kg. szt. 600

24. Wymiennik ciepła i wilgoci Do zastosowania bezpośrednio na rurce 
intubacyjnej.

szt. 600

25. Zestaw do przezskórnej tracheostomii z dylatatorem rotacyjnym 360 stopni 
pokrytym substancją hydrofilną, jednostopniowy z rurką tracheostomijną o 
przeźroczystej ruchomej ramce roz.7,0/8,0/9,0 dla OIT

szt. 80

26. Rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym, z obrotowym 
łącznikiem 15 mm z przeźroczystą ramką raz. od 5,0 do 10,0

szt. 400

27. Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym, oznaczenie 
głębokości w postaci grubego (szerokiego) ringu wokół całego obwodu rurki, 
automatycznym zaworem w systemie uszczelnienia z zakończeniem typu 
Murphy roz. Od 6,0 do 9,0

szt. 300

28. Rurki intubacyjne bez mankietu, z zakończeniem typu Murphy od 2,0 do 4,0 szt. 200

29. Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, z automatycznym 
zaworem w systemie uszczelnienia z zakończeniem typu Murphy od 2,5 do 
10,0 (z Roz. połówkowymi)

szt. 8000

30. Rurki ustno-gardłowe sterylne roz.00,0,1,2,3,4 szt. 2000

31. Przedłużacz rozciągalny, karbowany z podwójnie obrotowym łącznikiem 
kątowym z dwiema uszczelkami, czysty biologicznie

szt. 300

32. Łącznik kątowy(kominek) podwójnie obrotowy z podwójnym 
uszczelnieniem,czysty biologicznie

szt. 1000

33. Rurka  intubacyjna z modułowym systemem do odsysania z okolicy 
podgłośniowej. Zintegrowane z rurką intubacyjną  zamykane  złącze/port typu 
męskiego do odsysania umożliwiający podłączenie dodatkowej linii do 
odsysania ze złączem typu żeńskiego. Mankiet uszczelniający 
niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy. Sterylna. ROZMIARY:   6.0 / 6.5 / 
7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0

szt. 200

34. Linia do odsysania z okolicy podgłośniowej ze złączem typu żeńskiego 
kompatybilna z wszystkimi rozmiarami rurki intubacyjnej wyposażonej  w 
zintegrowane złącze/port typu męskiego do odsysania z okolicy 
podgłośniowej. Sterylna.

szt. 100

35. Układ oddechowy jednorurowy dla dorosłych, dwuświatłowy do aparatu do 
znieczuleń, dł.180 cm średnica 22 mm, z dodatkową rurą dł. 150 cm z 
workiem oddechowym 2 litrowym, rura wydechowa do podłączenia do 
aparatu rozciągliwa do 50 cm,  jednorazowy, bez DEHP, pakowany folia

szt. 1800

36. Układ oddechowy jednorurowy dla dorosłych, dwuświatłowy do respiratora 
dł.180 cm,  średnica 22 mm, rura wydechowa do podłączenia do respiratora 
rozciągliwa do 50 cm,  jednorazowy , bez DEHP, pakowany folia

szt. 400
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37. Prowadnica do trudnej intubacji z możliwością wentylacji o dł min. 830 mm szt. 20

38. Prowadnica aluminiowa, pokryta PCV do rurek intubacyjnych dla dorosłych szt. 200

39. Prowadnica aluminiowa, pokryta PCV do rurek intubacyjnych dla dorosłych szt. 30

40. Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia 
głowy

szt. 600

41. Ściereczki do toalety pacjenta o właściwościach czyszczących, nawilżających, 
usuwających przykry zapach oraz ochronnych poprzez pozostawienie bariery 
dimetikonowej chroniącej przed zapaleniem skóry i odleżynami związanymi z 
nietrzymaniem stolca i moczu. Pakowane po 3 sztuki.

op. 100

42. Myjki  do  toalety pacjenta, o naturalnym pH,  hypoalergiczne , wstępnie 
nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, pakowane po 8 szt

op. 700

43. Łyżki do laryngoskopu w rozmiarze 1,2,3,4 szt. 2000

GRUPA NR 7

1. 2. 3 4
Lp. Nazwa przed-miotu zamówienia j.m. Ilość
1. Kaniula do wlewów dożylnych bez portu górnego , z dodatkowym 

zdejmowalnym chwytem ułatwiającym wprowadzenie do naczynia, wykonana 
z PTFE o maksymalnym przepływie 13 ml/min , rozmiar 24G- żółty

szt. 3000

2. Kaniula do wlewów dożylnych bez portu górnego , z dodatkowym 
zdejmowalnym chwytem ułatwiającym wprowadzenie do naczynia, wykonana 
z PTFE o maksymalnym przepływie 13 ml/min , 26G- FIOLETOWY

szt. 3000

3. Kaniula do wkłuć dotętniczych z zaworem odcinającym zapobiegająca 
wypływowi zwrotnemu typu Flow Switch, ze skrzydełkami mocującymi. 20 G

szt. 1200

4. Nakłuwacz hematologiczny dla dorosłych typu MICROLANCE szt. 6600

5. Nakłuwacz hematologiczny dla dzieci typu MICROLANCE szt. 4000

6. Kranik trójdrożny, z wyczuwalnym i optycznym indykatorem pozycji 
otwarty/zamknięty, trójramiennym pokrętłem ze zmianą skokową pozycji, z 
trzema koreczkami i przezroczystą nakrętką Luer-Lock,, 

szt. 7000

7. Końcówka z igłą do wstrzykiwacza insuliny, jednorazowa, pakowana 
pojedynczo, Wymiary igły: grubość 0,33 mm, długość minimum 12,7 mm, 
barwne kodowanie rozmiaru igieł, sterylizowane radiacyjnie

szt. 1600

GRUPA NR 8

1. 2. 3 4
Lp. Nazwa przed-miotu zamówienia j.m. Ilość
1. Dren brzuszny z PCV  widoczny w RTG, miękki,  dł. min. 40 cm, pakowany 

folia-papier, rozmiar     22-26
szt. 2400
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2. Dren brzuszny z PCV  widoczny w RTG, miękki,  dł. min. 40 cm, pakowany 

folia-papier, rozmiar     28-34
szt. 1600

3. Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu OP FLEX  Yankauer, 
długość końcówki ssącej 155mm (razem z rękojeścią 220 mm)

szt. 4000

4. Dren łączący Ch 24-25, kompatybilny z cewnikami do odsysania o długości 
min. 210cm, ze wzmocnieniami zapobiegającymi zasysaniu na całej długości 
drenu, oba zakończenia typu lejek - pakowany w wewnętrzny, perforowany na 
całej powierzchni worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier

szt. 10000

5. Dren łączący Ch 24-25, kompatybilny z cewnikami do odsysania o długości 
min. 210cm, ze wzmocnieniami zapobiegającymi zasysaniu na całej długości 
drenu, jedno zakończenie typu lejek oraz zakończenia kompatybilne z 
cewnikami do odsysania - pakowany w wewnętrzny, perforowany na całej 
powierzchni worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier

szt. 3000

6. Zestaw do odsysania pola operacyjnego końcówka śr. 4,6/6,5, dren śr. 
5,6/8mm, długość drenu min. 200cm - opakowanie foliowe i zewnętrznie 
folia/papier 

szt. 4500

7. Niskociśnieniowy system drenażu rany operacyjnej typu mieszek o poj. 100ml 
z drenem łączącym o dł. 15cm z łącznikiem umożliwiającym drenaż dwoma 
lub jednym drenem, w komplecie dwa dreny Ch 06-10 o krótkiej perforacji o 
dł. max. 5cm - pakowany w opakowanie typu folia/papier

szt. 600

8. Dren typu „KEHR”, sterylny   nr CH 12-14  - wykonany z wysokiej jakości 
latexu lub latexu silikonowanego, pakowany podwójnie – opakowanie 
zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne - foliowe

szt. 200

9. Dren typu „KEHR”, sterylny   nr CH 16-20  - wykonany z wysokiej jakości 
latexu lub latexu silikonowanego, pakowany podwójnie – opakowanie 
zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne - foliowe

szt. 400

10. Dren typu Ulmera z nitką RTG na całej długości otwory o różnej wielkości , 
podwójnie pakowany w worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia - 
papier dł 50 cm, pakowany z łącznikiem

szt. 1000

11. Zestaw typu  Redon działający w systemie zamkniętym, mieszek o poj. 400 
ml., umożliwiający wytworzenie próżni bez konieczności rozłączania z 
drenem 14-18 CH, opakowanie folia – papier

szt. 1000

12. Dreny do odsysania łącznik do końcówki zapewniający ruchomość, łącznik do 
ssaka uniwersalny, docinany dł min. 200 cm

szt. 5000

13. Cewnik moczowodowy (sonda moczowodowa) cewnik jałowy jednorazowy z 
podziałką i prowadnicą, widoczny w promieniach , RTG dł do 73 cm , dwa 
boczne oczka. Ř 3-7

szt. 600

14. Pojemnik do drenażu ran, pojemność 250 ml – (mieszek), plastikowy, sterylny 
z końcówką stożkową, opakowanie folia-papier

szt. 9000

15. Pojemnik do drenażu ran, pojemność 400 ml – (mieszek), plastikowy, sterylny 
z końcówką stożkową, opakowanie folia-papier

szt. 15000
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16. Pojemnik harmonijkowy plastikowy typu  Redon jałowy Poj. 400 ml z 

zastawką oraz powiększonym otworem wlotowym, kompatybilne z drenem 
Ulmera pakowanym razem z łącznikem

szt. 2000

17. Dren perforowany typu REDON roz. F12-14z nitką RTG,  długość 70cm i 
170cm, w celu zachowania szczelności i bezpieczeństwa dren musi być tego 
samego producenta co  płaska butelka typu Redona, opakowanie folia-papier

szt. 2000

18. Dren perforowany typu REDON roz. F12-14z nitką RTG,  długość 70cm i 
170cm, w celu zachowania szczelności i bezpieczeństwa dren musi być tego 
samego producenta co  płaska butelka typu Redona, opakowanie folia-papier

szt. 9000

19. Kateter do drenażu klatki piersiowej – dren jałowy widoczny dla promieni 
RTG 7 bocznych otworów dł 50 cm Ř 24,26,28

szt. 150

20. Kateter do drenażu klatki piersiowej – dren jałowy widoczny dla promieni 
RTG 7 bocznych otworów dł 50 cm Ř 30,32,34

szt. 200

21. Kateter do embolektomii i trombektomii,wykonany z termoplastycznego 
PCV, znakowany co 10 cm , balon z latexu jałowy jednokanałowy i dł 80 cm 
Ř 3,4,5,6,7,8,10

szt. 400

22. Kateter do embolektomii i trombektomii,wykonany z termoplastycznego 
PCV, znakowany co 10 cm , balon z latexu jałowy jednokanałowy i dł 40 cm 
Ř 2,3,4,5,6,7,8,10

szt. 200

GRUPA NR 9

1. 2. 3 4
Lp. Nazwa przed-miotu zamówienia j.m. Ilość
1. Igły typu Veressa roz. 120 mm, 150mm wielorazowe szt. 200

2. Jednorazowy retraktor narządów miękkich o dł.250 mm i chłonności 100 ml, szt. 40

3. Zestaw do drenażu pasywnego - worek 700 ml zastawką i kranikiem 
spustowym, dren łączący 90 cm, i dren spiralny CH 20, 24, 28

szt. 500

4. Zamknięty system niskociśnieniowy do drenażu ran j.u. Zestaw złożony z 
komory ciśnieniowej o pojemności 300 ml, wytwarzającej podciśnienie   na 
stałym poziomie w trakcie rozprężania, wyposażonej w zastawki 2 
antyrefluksyjne na wejściu i wyjściu z komory, z dokładną skalą pomiary 
wielkości drenażu oraz odłączonego worka o pojemności 600 ml z filtrem 
hydrofobowym i drenu o dł 105 cm z uniwersalnym łącznikiem do drenów o 
rozmiarach od 14 CH do 18 CH

szt. 150

5. Końcówka do odsysania ran siatkowa z paskiem radiocieniującym, 
opakowanie typu papier -folia

szt. 6000

6. Zamknięty system wysokociśnieniowy do drenażu ran pooperacyjnych j.u.. 
Podwójnie pakowany, w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia- 
papier, sterylny. Pojemność zbiornika 400 ml z dokładną skalą co 10 ml i 
wyraźnym wskaźnikiem zassania  (100mBar). Dren o dł. min 126 cm z 
końcówką do drenów o rozmiarze od 6 ch do 18 Ch z podwójną klamrą 
zaciską. Butla wykonana z przeźroczystego, nietłukącego się tworzywa z 
wieszakiem.

szt. 100
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GRUPA NR 10

1. 2. 3 4
Lp. Nazwa przed-miotu zamówienia j.m. Ilość
1. Cewnik typu Foley dwudrożny, obustronnie silikonowany, balon o 

pojemności 3 do 5 ml, opakowanie zewnętrzne foliowo - papierowe i 
wewnętrzne foliowe z prowadnicą 6 do 10

szt. 2700

2. Cewnik typu Foley dwudrożny, obustronnie silikonowany, balon o 
pojemności 5 do 30 ml, opakowanie zewnętrzne foliowo - papierowe i 
wewnętrzne foliowe. 12 do 24

szt. 21000

3. Cewnik typu Nelaton - dł. 40 cm, nie zawierający ftalanów,opakowanie 
foliowo - papierowe, dwa otwory boczne  naprzemianległe, atraumatycznie 
zamknięty koniec, barwny kod rozmiaru, 6 - 22

szt. 5400

4. Cewnik typu Tiemann - dł. 40 cm, nie zawierający ftalanów, opakowanie 
foliowo - papierowe, dwa otwory boczne  naprzemianległe, atraumatycznie 
zamknięty koniec, barwny kod rozmiaru, 8 -20

szt. 6000

5. Cewnik typu Pezzer, opakowanie zewnętrzne foliowo - papierowe i 
wewnętrzne foliowe, lateks dł 35 cm - 24 do 34

szt. 150

6. Worek do godzinowej zbiórki moczu, całkowita pojemność 3000 ml (2600 
pojemność worka, 400 ml pojemności komory pomiarowej), przesuwny zawór 
spustowy T, długość drenu 145 cm, 2 filtry  hydrofobowe, zastawka 
antyrefluksyjna, igłowy i bezigłowy port do pobierania próbek moczu

szt. 150

7. Worki do dobowej zbiórki moczu, niesterylne, dla dorosłych, z drenem,, z 
malejącą skalą, z zastawką antyrefluksową

szt. 900

8. Worki do dobowej zbiórki moczu, sterylne, dla dorosłych, z drenem, zawór T, 
z malejącą skalą, z zastawką antyrefluksową, poj. 2l

szt. 39000

9. Worki do pobierania moczu dla dziewczynek szt. 4500

10. Worki do pobierania moczu dla chłopców szt. 4500

11. Zatyczka do cewnika, prosta, jałowa szt. 15000

12. Zestaw do lewatywy, niesterylny worek wykonany z wzmocnionej folii z 
uchwytem do zawieszenia, dren z klamrą zakończony plastikową kanką

szt. 1500

13. Kanki doodbytnicze, dwa otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec, 
odporne na zaginanie,CH 16-20 dł. 250 mm

szt. 2000

14. Kanki doodbytnicze, dwa otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec, 
odporne na zaginanie, CH 22 -30 dł. 400 mm

szt. 5500

15. Przewód do cytoskopu i rektoskopu z jedną końcówką, pakowany pojedynczo szt. 1500

16. Przewód do cytoskopu i rektoskopu z dwiema końcówkami, pakowany 
pojedynczo

szt. 1200
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17. Cewniki do karmienia niemowląt, wykonane z PCV o medycznej jakości i 

twardości, znacznik w odległości 250 mm od końca dystalnego, konektor typu 
luer w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, sterylizowane w EO CH 5, 6, 8, 
10 dł. 400 mm

szt. 1000

18. Cewniki do karmienia dorosłych, wykonane z nietoksycznego, 
niedrażniącego, medycznego, PCV, jałowe

szt. 2000

19. Zgłębniki żołądkowe wykonane z PCV o medycznej jakości i twardości, 
konektor typu luer w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, sterylizowane w 
OE. Konektory zgłębników wyposażone we wkładki redukcyjne. Rozmiary 
Ch 8-12, długość 800 mm 

szt. 1000

20. Zgłębniki żołądkowe wykonane z PCV o medycznej jakości i twardości, 
konektor typu luer w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, sterylizowane w 
OE. Konektory zgłębników wyposażone we wkładki redukcyjne. Rozmiary 
Ch 14-16 długość 1250 mm.

szt. 7000

21. Zgłębniki żołądkowe wykonane z PCV o medycznej jakości i twardości, 
konektor typu luer w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, sterylizowane w 
OE. Konektory zgłębników wyposażone we wkładki redukcyjne. Rozmiary 
Ch 18-20, długość 1500 mm.

szt. 2000

22. Zgłębniki dwunastyczne wykonane z PCV o medycznej jakości i twardości, 
konektor typu luer w kolorze odpowiadającym rozmiarowi.

szt. 400

23. Kieliszki j.u. do podawania leków ze skalą do 25 ml op. a' 70 szt. op. 300

24. Opaski dla dzieci i niemowląt szt. 200

25. Opaski dla dorosłych szt. 300

26. Pojemniki na mocz zakręcane, jałowe poj. min. 100 ml szt. 1000

27. Pojemniki na mocz zakręcane niejałowe, poj. min. 100 ml szt. 1000

GRUPA NR 11

1. 2. 3 4
Lp. Nazwa przed-miotu zamówienia j.m. Ilość
1. Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point 25G 0,53 x 88 

mm z prowadnicą
szt. 3600

2. Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point 27G 0,42 x 88 
mm z prowadnicą

szt. 3600

3. Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point 25G 0,53 x 103 
mm z prowadnicą

szt. 300

4. Atraumatyczna igła podpajęczynówkowa 0,47 x 88 mm 26G z prowadnicą szt. 1500
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5. Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych 18G: cewnik 0,45 x 85 mm 

zamknięty koniec, trzy otwory boczne, filtr o objętości wypełnienia 0,45 ml, 
strzykawka typu luer lock 10 ml, igła zewnątrzoponowa 1,3 x 80 mm Touhy, 
system mocowania filtra typu PIN PAD, zatrzaskowy sposób mocowania 
cewnika 

szt. 1500

6. Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera dwuświatłowy 
7F/2,4 mm, długość cewnika 20 cm, prowadnica 0,89/50 cm, z możliwością 
identyfikacji położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG

szt. 1050

7. Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera dwuświatłowy 
4F/1,2 mm, długość cewnika 13 cm, prowadnica 0,46/50 cm z możliwością 
identyfikacji położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG

szt. 60

8. Filtr infuzyjny o objętości wypełnienia 2,40 ml z automatycznym 
odpowietrznikiem

szt. 600

9. Filtr do emulsji tłuszczowych i żywienia o objętości wypełnienia 2,40 ml szt. 600

10. Igła do znieczuleń splotów nerwowych 22G x 50 mm, widoczna w USG szt. 300

11. Zestaw do ciągłych znieczuleń splotów nerwowych 18G szt. 60

12. Igła o atraumatycznym szlifie do znieczuleń podpajęczynówkowych, 
przeźroczysty uchwyt Lock, dwupłaszczyznowy szlif, kolorowy kod rozmiaru 
G 19 x 88 mm

szt. 500

GRUPA NR 12

1. 2. 3 4
Lp. Nazwa przed-miotu zamówienia j.m. Ilość
1. Przedłużacz do pompy infuzyjnej, bez ftalanów, dł. do 150 cm. szt. 18000

2. Przedłużacz do pompy infuzyjnej, dł. od 10 do 25 cm, z kranikiem 
trójdrożnym typu Luer Lock

szt. 15000

3. Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, nie 
zawierający ftalanów, jałowy, j.u., posiadający odpowietrznik z filtrem 
antybakteryjnym, filtr płynu,elastyczną komorą kroplową wolną od PCV . 
Długość drenu 150 cm. Zacisk rolkowy, oba końce zabezpieczone zatyczkami. 
Na zacisku logo producenta celem identyfikacji. Końcówka Luer Lock.

szt. 78000

4. Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, nie zawierający ftalanów, 
jałowy, j.u., posiadający odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym, filtr płynu, 
elastyczną komorą kroplową wolną od PCV, wyposażoną w górej części w 
zewnętrzne, plastikowe skrzydełka ułatwiające wprowadzenie kolca. Długość 
drenu 150 cm. Zacisk rolkowy, oba końce zabezpieczone zatyczkami. Na 
zacisku logo producenta celem identyfikacji. Końcówka Luer Lock.

szt. 300000

5. Kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym posiadający 15µm filtr płynu,stały 
przepływ kroplowy, regulacja niezależna od drenu, zacisk przesuwny dla 
krótkich przerw w infuzji, skala w kształcie koła obsługiwana jedną ręką, 
końcówka lock z zastawką bezwrotną

szt. 2000

6. Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi. szt. 600
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7. Aparat do przygotowania i pobierania leków z butelek/fiolek, z filtrem 

bakteryjnym 0,45 um, zatrzaskową zatyczką, zastawką zabezpieczającą lek 
przed wyciekaniem i nieruchomą, barwną osłoną otaczającą nasadkę łączącą z 
igłą. 

szt. 13500

8. Aparat do przygotowania i pobierania leków z butelek/fiolek, z filtrem 
aerozolowym 0,2 um oraz cząsteczkowym 0,5 um, zatrzaskową zatyczką, 
zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem i nieruchomą, barwną 
osłoną otaczającą nasadkę łączącą z igłą. 

szt. 150

9. Przyrząd do infuzji wyposażony w drenik i skrzydełka do mocowania, tzw. 
"motylek". 0,5  do 0,8 mm

szt. 1800

10. Bezpieczny zestaw do krótkotrwałych wlewów dożylnych z systemem 
samochowającym igłę i możliwością uruchamiania systemu bezpieczeństwa 
jedną ręką, przepływ 0,56 ml, 0,5 do 0,8 mm

szt. 200

11. Bezpieczny zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych, długość komory 
kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm, kolec ze zintegrowanym 
filtrem przeciwbakteryjnym i  samozamykającą się klapką, dolna część 
komory kroplowej elastyczna w celu łatwego ustawienia poziomu płynu, 15μ 
filtr płynu zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk 
rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie  kolca komory 
kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu, sterylizowany 
promieniami gamma, długość drenu 140-180cm zakończona końcówką lock. 
Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z 
drenu podczas jego wypełnienia. Filtr hydrofilny w komorze kroplowej, 
zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu 
komory kroplowej. Zastawka bezzwrotna.

szt. 300

12. Bezpieczna rampa do podawania płynów infuzyjnych posiadająca cztery 
wejścia oznaczone kolorystycznie, zawierająca zintegrowany filtr 
cząsteczkowy 1,2 µm, z automatycznym odpowietrzaniem przez membranę. 
Wytrzymałość na ciśnienie do 4 barów.

szt. 200

GRUPA NR 13

1. 2. 3 4
Lp. Nazwa przed-miotu zamówienia j.m. Ilość
1. Igły iniekcyjne j.u. typu Luer, kolorowy kod rozmiaru, op. 100 szt., rozmiary 

od 0,4 do 0,9 mm
op. 11000

2. Igły iniekcyjne j.u. typu Luer, kolorowy kod rozmiaru, op. 100 szt., 1,2x40 op. 8000

3. Strzykawka jednorazowego użytku do insuliny, poj. 1 cm ł, op. 100 szt. op. 90

4. Strzykawka jednorazowego użytku z nakładaną igłą do tuberkuliny, igła 
0,5x16; op 100 szt.

op. 150

5. Strzykawka dwuczęściowa 2 ml z rozszerzoną skalą do 2,5 ml, z 
kontrastującym tłokiem i czarną skalą. Zabezpieczenie tłoka przed 
wypadaniem dla łatwego nabierania leków do pełnej objętości. Na cylindrze 
umieszczone logo producenta celem łatwej identyfikacji strzykawek. Op 100 
szt

op. 4500

30

__________________________________________________________________________________________
Znak ZP 29/2011   

mailto:zpubl@interia.pl


Szpital Specjalistyczny im. Stefan Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
Dział Organizacyjno - Prawny

os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
tel. (012) 644-19-56, fax: (012) 644-47-56; e-mail: zpubl@interia.pl

________________________________________________________________________________________
6. Strzykawka dwuczęściowa 5 ml z rozszerzoną skalą do 6 ml, z kontrastującym 

tłokiem i czarną skalą. Zabezpieczenie tłoka przed wypadaniem dla łatwego 
nabierania leków do pełnej objętości. Niecentrycznie położona końcówka typu 
luer.  Na cylindrze umieszczone logo producenta celem łatwej identyfikacji 
strzykawek. Op 100 szt

op. 3600

7. Strzykawka dwuczęściowa 10 ml z rozszerzoną skalą do 12 ml, z 
kontrastującym tłokiem i czarną skalą. Zabezpieczenie tłoka przed 
wypadaniem dla łatwego nabierania leków do pełnej objętości. Niecentrycznie 
położona końcówka typu luer.  Na cylindrze umieszczone logo producenta 
celem łatwej identyfikacji strzykawek. Op 100 szt

op. 3900

8. Strzykawka dwuczęściowa 20 ml z rozszerzoną skalą do 25 ml, z 
kontrastującym tłokiem i czarną skalą. Zabezpieczenie tłoka przed 
wypadaniem dla łatwego nabierania leków do pełnej objętości. Niecentrycznie 
położona końcówka typu luer.  Na cylindrze umieszczone logo producenta 
celem łatwej identyfikacji strzykawek. Op 100 szt

op. 4800

9. Strzykawka jednorazowego użytku typu Janeta z końcówką do cewnika i 
przełącznikami typu Luer 100 ml, z dwustronną skalą, w przeliczeniu na 1 szt.

szt. 30000

10. Strzykawka j.u. trzyczęściowa 50 ml z rozszerzeniem do 60 ml z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem tłoka, skala co 1,0 ml; centralnie 
położona końcówka typu luer lock, z dwustronną skalą i logo producenta na 
cylindrze

szt. 30000

11. Strzykawka cewnikowa 50 ml z kontrastującym łącznikiem i logo producenta 
na cylindrze

szt. 1000

12. Strzykawka jednorazowego użytku, trzyczęściowa, 50 ml, do pompy 
strzykawkowej typu TERUMO

szt. 7500

13. Kranik trójdrożny, szczelny, sterylny szt. 10500

14. Kaniula dożylna z portem do wstrzyknięć, wykonana z poliuretanu, z 
czteroma paskami kontrastującymi, posiadająca filtr hydrofobowy. Skrzydełka 
mocujące w kolorze identyfikującym kaniulę. (24G 0,7x19 mm, przepływ 22 
ml/min, 22G 0,9x25 mm przepływ 36 ml/min; 20G 1,1x33 mm przepływ 
61ml/min; 18G 1,3x45 mm przepływ 96ml/min; 17G 1,5x45 przepływ 128 
ml/min; 16G 1,7x50 mm przepływ 196 ml/min; 14G 2,2x50 mm przepływ 
343 ml/min), op. 50 szt.

op. 121000

15. Kaniula dożylna z portem do wstrzyknięć, wykonana z poliuretanu, 
posiadająca automatyczny, metalowy zatrzask na końcu mandrynu chroniący 
personel przed przypadkowym ukłuciem, z czteroma paskami 
kontrastującymi, posiadająca filtr hydrofobowy. Skrzydełka mocujące w 
kolorze identyfikującym kaniulę. (18 G 1,3x45 mm przepływ 96 ml/min, 20 G 
1,1x33 mm przepływ 61 ml/min; 22 G  0,9x25 przepływ 36 ml/min), op. 50 
szt.

op. 53000

16. Koreczki do kaniul, sterylne, typu Luer Lock. Trzpień znajdujący się poniżej 
krawędzi koreczka - pochodzące od producenta kaniul ze względu na 
kompatybilność

szt. 90000

17. Bezigłowy system infuzyjny z zastawką zbudowaną z polikarbonatu i 
silikonu, przeznaczony do 200 aktywacji. Dren o długości 10 cm i średnicy 
wewnętrznej 1,0 mm. Membrana dla lepszej aktywacji oznaczona kolorem.

szt. 500
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18. Bezigłowy system infuzyjny z dwoma zastawkami zbudowanymi z 

polikarbonatu i silikonu, przeznaczony do 200 aktywacji. Dren o długości 12 
cm i średnicy wewnętrznej 1,0 mm. Membrana dla lepszej aktywacji 
oznaczona kolorem.

szt. 500

19. Bezigłowy system infuzyjny z dwoma zastawkami zbudowanymi z 
polikarbonatu i silikonu i dwoma zastawkami bezzwrotnymi, przeznaczony do 
200 aktywacji. Dren o długości 12 cm i średnicy wewnętrznej 1,0 mm. 
Membrana dla lepszej aktywacji oznaczona kolorem.

szt. 200

20. Bezigłowa zastawka dostępu żylnego zbudowana z polikarbonatu i silikonu 
przeznaczona do 200 aktywacji. Membrana dla lepszej aktywacji oznaczona 
kolorem

szt. 500

Pozycje 5-8 wymagane od jednego producenta
Pozycje 14-16 wymagane od jednego producenta

GRUPA NR 14

1. 2. 3 4
Lp. Nazwa przed-miotu zamówienia j.m. Ilość
1. Zestaw do porodu jałowy wysterylizowany w EO, na opakowaniu  centralna 

etykieta z  dwiema naklejkami  z nr serii, datą ważności, nazwą   producenta 
służąca do wklejenia do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torbę 
papierowo foliową . Laminat 2-warstwowy o drapowanej powierzchni.
Skład zestawu: 
1szt serweta z laminatu 2-warstwowego, rozmiar 120x90cm gramatura min 
56g/m2; 
1szt serweta z laminatu 2-warstwowego, rozmiar 150x90cm gramatura min 
56g/m2 do owinięcia zestawu; 
1szt serweta kompresowa 80x60cm;
 6szt serweta kompresowa 25x20cm; 
1szt podkład chłonny z pulpy celulozowy 60x90cm; 
1szt podkład chłonny z pulpy celulozowej 60x60cm. 

szt. 1200

2. Zestaw dla noworodka, jałowy wysterylizowany w EO, na opakowaniu 
centralna etykieta z  dwiema naklejkami  z nr serii, datą ważności, nazwą 
producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. Zestaw zapakowany w 
torbę papierowo foliową . 
Skład zestawu:
Serweta z włókniny kompresowej 25cm x 20cm – 6 szt
Podkład chłonny z pulpy celulozowej 60cm x 60cm – 1 szt
Czapeczka dla noworodka 12cm x 10cm – 1 szt
Kocyk flanelowy kolorowy 160cm x 75cm

szt. 1000

3. Zestaw dla noworodka, jałowy wysterylizowany w EO, na opakowaniu 
centralna etykieta z  dwiema naklejkami  z nr serii, datą ważności, nazwą 
producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. Zestaw zapakowany w 
torbę papierowo foliową 
Skład zestawu:
Podkład chłonny z pulpy celulozowej 90cm x 60cm – 1 szt
Serwetki z włókniny kompresowej 40cm x 20cm – 6szt

szt. 5000
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4. Serweta  do przechwytywania płynów w kształcie stożka z wkładką 

modelującą, z włókniny dwuwarstwowej min 56g/m2, z częścią pod 
pośladkową o dł. 35cm ,całkowita dł. 113cm, jałowa, wysterylizowana EO. 
Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami  z nr serii, datą 
ważności, nazwą   producenta służąca do wklejania do dokumentacji 
medycznej.

szt. 2000

5. Zestaw do cewnikowania
Skład:
Serweta z laminatu 39g/m2,niebieska ,50x50cm – 1 szt.
Rękawice lateksowe M z wywiniętymi mankietami – 2 szt.
Serweta z laminatu  39g/m2,niebieska 50x50cm z otworem  6cm  i 
rozcięciem– 1 szt.
Tupfer kula, z gazy  17 nitkowej 20x20cm – 6 szt.
Pojemnik plastikowy,okrągły,120ml – 1 szt. 
Pęseta plastikowa – 1 szt.
Cewnik FOLEY  – 1 szt.
Worek na mocz, typ z zaworem 2l – 1 szt.
Strzykawka 10ml – 1 szt.
Igła 12mm – 1 szt.
Zestaw zapakowany w opakowanie typu „twardy blister” jednokomorowy, na 
opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami  z numerem serii, datą 
ważności, nazwą producenta, służąca do wklejania do dokumentacji. 
Sterylizowany EO
Możliwość zamówienia z cewnikami: 16, lub 18, lub 20, lub 22

szt. 3600

6. Zestaw do cewnikowania, jałowy wysterylizowany w EO, na opakowaniu 
centralna etykieta z  dwiema naklejkami  z nr serii, datą ważności, nazwą 
producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. Zestaw zapakowany w 
torbę papierowo foliową .
Skład zestawu:
Kompres gazowy 17N 8W 10cm x 10cm – 5 szt
Nerka tekturowa – 1 szt
Pęseta plastikowa – 1 szt
Pojemnik plastikowy – 1 szt
Tupfer kula 17N 20cm x 20cm – 5 szt

szt. 500

7. Zestaw do wkłucia centralnego, jałowy wysterylizowany w EO, na 
opakowaniu  centralna etykieta z  dwiema naklejkami  z nr serii, datą 
ważności, nazwą   producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. Zestaw 
zapakowany w torbę papierowo foliową .
Skład zestawu:
Serweta z laminatu 39g/m2, 90cm x 75cm – 1 szt 
Pęseta plastikowa – 1 szt
Nożyczki z tępym końcem – 1 szt
Kleszczyki do igieł – 1 szt
Kompres gazowy 13N 8W, 7,5cm x 7,5cm – 20 szt
Serweta z laminatu 2-warstwowego, rozmiar 90cm x 80cm z otworem o 
średnicy 10cm gramatura 59g/m2

szt. 1200
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8. Zestaw jałowy wysterylizowany w EO, na opakowaniu  centralna etykieta z 

dwiema naklejkami  z nr serii, datą ważności, nazwą   producenta służąca do 
wklejenia do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torbę papierowo foliową.
Skład zestawu:
Kompres gazowy 17N 8W, 7,5cm x 7,5cm – 6 szt
Kompres gazowy 17N 8W, 10cm x 10cm – 4 szt
Tupfer gazowy fasola 17N, 15cm x 15cm – 4 szt
Serweta włókninowa 43g/m2, 60cm x 60cm z otworem 8cm i przylepcem – 1 
szt
Pęseta chirurgiczna metalowa 15cm – 1 szt
Pęseta anatomiczna metalowa 14cm – 1 szt
Kocher prosty metalowy 18cm – 1 szt
Imadło metalowe 20cm – 1 szt
Nożyczki zagięte metalowe 15cm – 1 szt
Nerka tekturowa jako pojemnik na narzędzia – 1 szt
Serweta włókninowa 43g/m2, 80cm x 90 cm na stolik jako owinięcie zestawu 
– 1 szt

szt. 500

9. Zestaw jałowy zapakowany w opakowanie typu „twardy blister”, na 
opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami  z numerem serii, datą 
ważności, nazwą producenta, służąca do wklejania do dokumentacji. 
Sterylizowany EO
Skład zestawu:
Kompres gazowy 17N 8W, 7,5cm x 7,5cm – 5 szt
Kompres gazowy 17N 8W, 5cm x 5cm – 4 szt
Pęseta anatomiczna metalowa 14cm – 1 szt

szt. 1200

10. Zestaw jałowy zapakowany w opakowanie typu „twardy blister”, na 
opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami  z numerem serii, datą 
ważności, nazwą producenta, służąca do wklejania do dokumentacji. 
Sterylizowany EO
Skład zestawu:
Kompres gazowy 17N 8W, 7,5cm x 7,5cm – 5 szt
Kompres gazowy 17N 8W, 5cm x 5cm – 4 szt
Pęseta anatomiczna metalowa 14cm – 1 szt
Nożyczki 12cm – 1 szt

szt. 1200

11. Serwetki do osuszania rąk wykonane z włókniny 40g, rozmiar 80cm x 60cm, 
pakowane po 2 sztuki, jałowe wysterylizowane w EO, na opakowaniu 
centralna etykieta z  dwiema naklejkami  z nr serii, datą ważności, nazwą 
producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. Zestaw zapakowany w 
torbę papierowo foliową . 

op. 5000

12. Podkład higieniczny wykonany z dwóch warstw bibuły i jednej warstwy foli 
polietylenowej, na rolce perforowany, rozmiar 51cm x 50cm, długość rolki 
40m, kolor zielony

szt. 4000

13. Opatrunek oczny owalny, wykonany z białej, elastycznej włókniny z 
centralnie położonym wkładem chłonnym oraz warstwą kontaktową 
zabezpieczającą oko przed przywieraniem, rozmiar 6,5cm x 9,5 cm pakowane 
po 50 szt.

op. 800

14. Podkłady chłonne nie sterylne 60 x 90cm szt. 110000

15. Podkłady do przewijania noworodka rozmiar 60 x 60cm szt. 30000
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16. Pieluchomajtki dla noworodków, przepuszczające powietrze z wkładem 

zatrzymującym wilgoć i szkodliwe substancje zawarte w moczu, nie 
odparzające, bez lateksu z wycięciem na kikut pępowiny, rozmiar 2-5 kg

szt. 60000

17. Pieluchomajtki dla niemowląt, przepuszczające powietrze z wkładem 
zatrzymującym wilgoć i szkodliwe substancje zawarte w moczu, 
nieodparzające, rozmiar 5 -9 kg

szt. 9000

18. Pieluchomajtki dla niemowląt przepuszczające powietrze z wkładem 
zatrzymującym wilgoć i szkodliwe substancje, zawarte w moczu, 
nieodparzające, rozmiar 8-18 kg

szt. 9000

19. Pieluchomajtki dla dorosłych L z wkładem zatrzymującym wilgoć, 
nieodparzające, oddychające na całej powierzchni posiadające 2 ściągacze 
taliowe

szt. 6000

20. Pieluchomajtki dla dorosłych XL z wkładem zatrzymującym wilgoć, 
nieodparzające, oddychające na całej powierzchni posiadające 2 ściągacze 
taliowe

szt. 6000

21. Pieluchomajtki dla noworodków, przepuszczające powietrze z wkładem 
zatrzymującym wilgoć i szkodliwe substancje zawarte w moczu, nie 
odparzające, bez lateksu z wycięciem na kikut pępowiny, rozmiar do 2 kg

szt. 250000

             

       Załącznik Nr 2 do specyfikacji
Nr sprawy ZP  29/2011

        Data ................................

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................................
Adres Wykonawcy 
ul. ........................................................... kod ........ - ...............miejscowość ........................................
województwo.........................................  powiat....................................................................................
Nr telefonu .........................................................Nr  faksu .............................................................
NUMER NIP ......................................................NUMER REGON ..........................................
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Nr rachunku bankowego ..................................................................................
        
1. Oferujemy dostawę materiałów medycznych zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ:

GRUPA 1
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi :  ......................................... zł
    (słownie: ........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%        
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi :  ........................................ zł

            (słownie: .........................................................................................................................)

GRUPA 2
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi :  ......................................... zł
    (słownie: ........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%        
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi :  ........................................ zł

            (słownie: .........................................................................................................................)

GRUPA 3
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi :  ......................................... zł
    (słownie: ........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%        
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi :  ........................................ zł

            (słownie: .........................................................................................................................)

GRUPA 4
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi :  ......................................... zł
    (słownie: ........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%        
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi :  ........................................ zł

            (słownie: .........................................................................................................................)

GRUPA 5
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi :  ......................................... zł
    (słownie: ........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%        
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi :  ........................................ zł

            (słownie: .........................................................................................................................)

GRUPA 6
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi :  ......................................... zł
    (słownie: ........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%        
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi :  ........................................ zł

            (słownie: .........................................................................................................................)

GRUPA 7
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi :  ......................................... zł
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    (słownie: ........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%        
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi :  ........................................ zł

            (słownie: .........................................................................................................................)

GRUPA 8
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi :  ......................................... zł
    (słownie: ........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%        
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi :  ........................................ zł

            (słownie: .........................................................................................................................)

GRUPA 9
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi :  ......................................... zł
    (słownie: ........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%        
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi :  ........................................ zł

            (słownie: .........................................................................................................................)

GRUPA 10
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi :  ......................................... zł
    (słownie: ........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%        
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi :  ........................................ zł

            (słownie: .........................................................................................................................)

GRUPA 11
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi :  ......................................... zł
    (słownie: ........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%        
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi :  ........................................ zł

            (słownie: .........................................................................................................................)

GRUPA 12
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi :  ......................................... zł
    (słownie: ........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%        
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi :  ........................................ zł

            (słownie: .........................................................................................................................)

GRUPA 13
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi :  ......................................... zł
    (słownie: ........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%        
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi :  ........................................ zł

            (słownie: .........................................................................................................................)

GRUPA 14
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a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi :  ......................................... zł
    (słownie: ........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%        
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi :  ........................................ zł

            (słownie: .........................................................................................................................)

2. Oświadczamy,  że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym ze 
wzorem umowy) i nie wnosimy żadnych do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji.
4. Oświadczamy, że termin płatności wynosi : ............... (podać w dniach, nie mniej niż 30 dni od dnia  
otrzymania faktury).
5. Oświadczamy, że okres niezmienności ceny wynosi …............ (min. 12 miesięcy) od daty zawarcia 
umowy. 
6. Oświadczamy, że termin ważności przedmiotu zamówienia wynosi nie krócej niż 24 miesiące od 
daty dostawy.
7. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie przedmiotu zamówienia w części
(w zakresie.......) / że przedmiot zamówienia wykonamy w całości bez udziału podwykonawców.*
9. Oświadczamy, że zgodnie z pkt. IX specyfikacji dokonaliśmy wpłaty wadium
w formie ............................................................ w wysokości.......................... PLN
(słownie: ...................................................................................................................................................)
Wadium  w  formie  pieniężnej  powinno  zostać  zwrócone  na  rachunek 
bankowy: ....................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

                                  .....................................................
                           Podpis i pieczęć osoby/osób 

uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania  
wykonawcy 

           

                   
              

       Załącznik Nr 3 do specyfikacji
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………………………….

Pieczęć Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w postępowaniu, którego przedmiotem jest realizacja przedmiotu zamówienia 
dotyczącego  d o s t a w y  m a t e r i a ł ó w  m e d y c z n y c h  d l a  Szpitala Specjalistycznego 

im. S. Żeromskiego w Krakowie, 

prowadzonym w trybie  „przetargu nieograniczonego” (nr sprawy: ZP 29/2011)

Niniejszym  oświadczam,  że  podmiot  który  reprezentuję/reprezentujemy  nie  podlega 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 

29 stycznia 2004 r.(tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.).

                                    dnia                                                                    

  .......................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób 
uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania  

wykonawcy 
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      Załącznik nr 4 do specyfikacji 

………………………….

Pieczęć Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w postępowaniu, którego przedmiotem jest realizacja przedmiotu zamówienia 
dotyczącego dostawy materiałów medycznych d l a  Szpitala Specjalistycznego 

im. S. Żeromskiego w Krakowie, 

prowadzonym w trybie  „przetargu nieograniczonego” (nr sprawy: ZP 29/2011)

Niniejszym oświadczam, że podmiot który reprezentuję/reprezentujemy spełnia warunki 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c)  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania 
zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

                                    dnia                                                                    

  .......................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób 
uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania  

wykonawcy 
                    Załącznik nr 5 do specyfikacji

U M O W A  D O S T A W Y  ( P R O J E K T )
zawarta w dniu ......................... 2011 r. w Krakowie, pomiędzy 
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Szpitalem  Specjalistycznym  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnym  Publicznym  Zakładem 
Opieki  Zdrowotnej  w  Krakowie,  os.  Na  Skarpie  66,  31-913  Kraków,  wpisanym  do  Rejestru 
Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki  
zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego  Rejestru  Sądowego,  pod  numerem  KRS  0000035552,  NIP:678-26-80-028, 
REGON:000630161, zwanym dalej „Odbiorcą” 
w imieniu i na rzecz którego działa:
...........................................................................................
a
...............................................................................
wpisaną  do  Rejestru  ..................................................................  prowadzonego 
przez  ................................  pod  numerem  .......................................,  NIP:............................, 
REGON:................................................... zwaną w dalszej treści umowy „Dostawcą”, w imieniu i na 
rzecz której działa/ją:
...................................................................

§ 1

Zawarcie umowy następuje w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na  dostawę  materia-
łów medycznych  grupa  nr  . . .  ( ZP 29/2011) po przeprowadzeniu postępowania w trybie prze-
targu nieograniczonego zgodnie z dyspozycją art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.).

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów medycznych grupa nr …., zwanych w dalszej części  
umowy materiałami,  zgodnie z ofertą przetargową z dnia ............................... r.

2.  Wartość  przedmiotu  umowy  w  dniu  jej  zawarcia  wynosi  bez  uwzględniania  podatku 
VAT .......................... (słownie:......................................................................................................).

§ 3

1. Dostawca  zobowiązuje  się  do  dostarczania  Odbiorcy  materiałów  w  ilościach  i  asortymencie  
wyszczególnionych w  załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

2. Okres ważności dostarczanych materiałów jest nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy.
3. Odbiorca zastrzega sobie prawo zamówienia materiałów, w ilości mniejszej niż określona w ust. 1,  

w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Nie zamówienie w okresie obowiązywania niniejszej umowy materiałów w ilości określonej w ust.  

1 nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Dostawcę roszczeń o zamówienie pozostałej części  
materiałów ani też żadnych innych roszczeń.

§ 4

1. Dostawca  gwarantuje  niezmienność  cen  jednostkowych  netto  w  zakresie  całości  przedmiotu 
zamówienia  objętego niniejszą  umową  w okresie  …...  (min.  12)  miesięcy  od  dnia  podpisania 
umowy z wyjątkiem zmiany cen w dół, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 .

2. Od dnia 01.01.2012 r. cena jednostkowa materiału objętego umową nie może być wyższa niż cena 
ustalona na podstawie ustawy z  dnia  12.05.2011 r.  o  refundacji  leków,  środków spożywczych 
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specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 122 poz. 696).  
Jeżeli  cena jednostkowa materiału objętego umową jest wyższa niż cena ustalona na podstawie  
w/w ustawy,  to ulega ona obniżeniu do wysokości  ceny ustalonej  na podstawie ustawy z dnia  
12.05.2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 122 poz. 696). 

3. Odbiorca dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych netto w górę lub w dół po upływie 
okresu wskazanego w ust. 1 w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług ogółem w  
roku  poprzedzającym  rok,  w  którym  następuje  waloryzacja,  ogłoszony  przez  Prezesa  GUS  i 
zmiany umowy w tym zakresie, z zastrzeżeniem ust. 2 zdanie pierwsze.

4. Odbiorca  dopuszcza  możliwość  zmiany  umowy w przypadku  zmiany  stawki  podatku  VAT,  z 
zastrzeżeniem  ust.  2  zdanie  pierwsze.  W  przypadku  zwiększenia  stawki  podatku  VAT  cena 
jednostkowa materiału brutto nie ulega zmianie.  

5. Do podanych w załączniku nr 1 cen netto Dostawca będzie doliczał podatek VAT zgodnie
z obowiązującymi przepisami. W dniu zawarcia umowy dostawa materiałów, o których mowa w § 
3 ust. 1, opodatkowana jest według…..... stawki podatku  VAT.

6. Wartość  przedmiotu  umowy  z  uwzględnieniem  podatku  VAT  wynosi  ............................ 
(słownie:...................................................................).

§ 5

1. Dostawy zamawianych materiałów będą realizowane sukcesywnie w ciągu 24 miesięcy (dot. grupy 
nr 1-4) oraz 36 miesięcy (dot. grupy nr 5-14) na podstawie zamówień składanych w zależności od  
bieżącego zapotrzebowania Odbiorcy. Zamówienia będą składane pisemnie za pośrednictwem faksu. 
Osobą uprawnioną do składania zamówień w imieniu Szpitala jest pracownik Sekcji Zaopatrzenia.
2. Dostawy zamówionych partii  materiałów odbywać się będą w terminie nie dłuższym niż 5 dni 
roboczych od daty złożenia zamówienia (dostawy awaryjne do 3 dni).
3.  Dostawca oświadcza,  że  oferowane materiały są  dopuszczone do obrotu i  używania  zgodnie  z 
obowiązującymi  przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 2010 r. Nr 107, poz. 679) oraz z przepisami Unii Europejskiej, i posiadają  
wymagane  dokumenty.  Dostawca  zobowiązuje  się  do  przedstawienia  tych  dokumentów na  każde 
żądanie Odbiorcy w nieprzekraczalnym 5- cio dniowym terminie od dnia wezwania.

§ 6

1. Dostawa  zamówionych  materiałów  odbywać  się  będzie  transportem  organizowanym  przez 
Dostawcę oraz na jego koszt.

2. Do obowiązków Dostawcy należy zapewnienie rozładunku dostarczonych materiałów w miejscu 
wskazanym przez Odbiorcę i przekazanie materiałów odpowiedzialnemu pracownikowi Odbiorcy.

§ 7

1. Płatność należności z tytułu dostawy materiałów będzie dokonywana po podpisaniu przez strony 
dokumentów potwierdzających realizację dostawy na podstawie faktury VAT w terminie ..........  
(min. 30 dni) od daty dostarczenia tych dokumentów Odbiorcy.

2. Płatność należności będzie dokonywana przelewem, na rachunek bankowy Dostawcy, wskazany 
przez niego  na fakturze VAT.

§ 8
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1. Reklamacje ilościowe zgłaszane będą przy odbiorze dostarczonych materiałów. 
2. W razie stwierdzenia wad ukrytych w dostarczanych wyrobach lub stwierdzenia, że dostarczone 

materiały nie są  zgodne z ofertą wskazaną w § 2 ust. 1 umowy, a także w razie ich uszkodzenia w 
czasie transportu -  Odbiorca wyśle  Dostawcy niezwłocznie zawiadomienie,  wraz z protokołem 
stwierdzającym wady. Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i wymienić reklamowane 
wyroby na wolne od wad w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wraz z protokołem.

§ 9
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie  

kar umownych.
2. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:

1) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy,  o której mowa w § 2 ust. 2, w przypadku 
odstąpienia  od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w 
przypadku częściowej realizacji umowy kara zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia 
wykonania umowy do dnia odstąpienia przez Dostawcę,

2) w wysokości 0,5 % wartości zamawianej partii materiałów ( bez uwzględnienia podatku VAT) 
za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu, w terminie ustalonym w § 5 ust.2 i 3,

3) w wysokości  0,5 % wartości reklamowanej  partii  materiałów ( bez uwzględnienia podatku 
VAT)  za  każdy  dzień  zwłoki  w  dostawie  materiałów  wolnych  od  wad  w  terminie 
określonym w § 8 ust. 2 umowy.

3. Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 10

1. Umowa niniejsza została zawarta na czas oznaczony od dnia ......  roku do dnia ........  roku. 
2.  Odbiorca przewiduje  możliwość przedłużenia  terminu obowiązywania  niniejszej  umowy o czas 

niezbędny na  zrealizowanie  umowy w całym jej  zakresie  przedmiotowym,  o  którym mowa  w 
załączniku nr 1 do umowy, i zmiany umowy w tym zakresie. 

§ 11

Odbiorcy przysługuje  prawo rozwiązania  umowy w trybie  natychmiastowym oraz naliczenia  kary 
umownej w wysokości obliczonej jak w § 9 ust. 2 pkt. 1 w przypadku:
a) stwierdzenia przez Odbiorcę, że dostarczone materiały nie są zgodne z ofertą wskazaną w § 2 ust. 1 
oraz § 5 ust. 5 umowy,
b) dwukrotnego nie zrealizowania przez Dostawcę zamówienia w terminie 5 dni roboczych od daty 
jego złożenia albo zwłoki w dostarczeniu w ramach reklamacji materiałów wolnych od wad.

§ 12

W razie  wystąpienia istotnej  zmiany okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy nie  leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Odbiorca może  
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 
takim przypadku Dostawca może  żądać jedynie  wynagrodzenia  należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy. 

§ 13
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1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez 
pisemnej zgody Odbiorcy  na dokonanie takiej czynności. Podkreśla się, że powyższe dotyczy także 
przelewu  wierzytelności  Dostawcy  przysługujących  mu  względem  Odbiorcy,  w  szczególności  w 
formie cesji, faktoringu lub innych czynności o takim skutku.
2.  Dostawca zobowiązuje się do zamieszczenia na wystawionej  przez siebie fakturze informacji  o  
treści ust. 1.

§ 14

Wszelkie spory mogące wyniknąć między stronami w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane  
przez sąd właściwy miejscowo dla Odbiorcy.

§ 15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają  zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Odbiorcy,
a jeden dla Dostawcy.

§ 18

Załącznikiem do niniejszej umowy jest wykaz asortymentu, ilości i cen wyrobów – załącznik nr 1. 

D O S T A W C A : O D B I O R C A :
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