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Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Krakowie
os. Na Skarpie 66
Osoba do kontaktów: Barbara Urban
31-913 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126229400 / 126229487
E-mail: zpubl@interia.pl
Faks: +48 126444756

Adresy internetowe: 

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zeromski-szpital.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego 
oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) 
kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: 
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl

mailto:zpubl@interia.pl?subject=TED
http://www.zeromski-szpital.pl/


II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub 
świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, Polska.
Kod NUTS 
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Grupa 1 – Taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu oraz siatki do naprawy dna miednicy 
mniejszej;
Grupa 2 – Drobny sprzęt medyczny.
Grupa 3 – Zestawy do podawania diet przez pompy.
Grupa 4 – Anestezjologiczny sprzęt jednorazowy.
Grupa 5 - sterylne zestawy jednorazowe.
Grupa 6 - Artykuły higieniczne jednorazowego użytku.
Grupa 7 - Staplery jednorazowe okrężne i liniowe oraz ładunki do staplera wielorazowego użytku.
Grupa 8 - Niejałowa odzież jednorazowego użytku.
Grupa 9 - Niejałowa bielizna jednorazowego użytku.
Grupa 10 - Podpaski ginekologiczne.
Grupa 11 - Bielizna operacyjna wielorazowego użytku zgodnie z normą PN-EN 13795 dla 
standardowego ryzyka.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Grupa 1.
1.Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu: Wymagane parametry a) Materiał: 
Polipropylen monofilamentowy b) Atraumatyczne brzegi, zakończone pętelkami c)Grubość taśmy: 
0,5mm/(±0,01mm) d) Porowatość: 86 %(±1 %) e)Gramatura: 70g/m²(±5g/m²) f)Długość: 50cm 
(±1cm) g)Szerokość: 1,3cm (±0,05cm) - 100 szt.
2. Siatka do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej: Wymagane parametry: a)Polipropylen 
monofilamentowy b) Implant o anato0micznym kształcie z sześcioma ramionami c) Wysokość: 9cm 
(±0,5cm) d)Szerokość: 6,5cm(±0,5cm) e)Grubość taśmy: 0,25mm/(±0,02mm) f) Porowatość średnia: 
60 %(±1 %) g)Gramatura: 19g/m²(±0,5g/m²) - 50 szt.
Grupa 2.
1.Testy urazowe Helicobacter Pylon - 900 szt.
2. Opaski identyfikacyjne dla niemowląt przeźroczyste dobrze zapinające się z polem do opisu, 
sterylna - 24 000 szt
3. Opaski identyfikacyjne dla dorosłych - 56 000 szt
4. Papier do Ekg Ascard 4 z nadrukiem 112mm, zapewniający czytelny zapis bez możliwości 
rozmazywania - 2 400
5. Słuchawki lekarskie K-1 - 50 szt.
6. Ciśnieniomierz mechaniczny z rękawem dla dorosłych - 30 szt.
7. Zestawy do pompy dojelitowej Flocare Infiniti - 600 szt
8. Zgłębniki do żywienia dojelitowego, przeźroczyste, poliuretanowe z niebieska linią kontrastującą w 
promieniach RTG – końcówka z dwoma otworami bocznymi CH 08,10/130 - 400 szt.
9. Szczoteczki chirurgiczne Super Brush - 400 szt.
10. Szczoteczki cytologiczna - 1 600 szt.
11. Uromedium – zestawy podłoży transportowo-wzrsotowych stosowany do bezpośredniego posiewu 



moczu - 180 szt
12. Bakteriologiczne zestawy z podłożem Amies - 1 500 szt.
13. Szczoteczki chirurgiczne Super Brush - 400 szt.
14. Myjki w postaci rękawicy do mycia pacjentów, zawierający środek myjący - 50 000 szt.
15. Kranik odcinający - -trójdrożny do terapii dożylnej, wykonany z poliwęglanu, tworzywa 
odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki. Kranik ma posiadać wyczuwalny i 
optyczny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, trójramienne pokrętło, jałowy, 1 x użytku. 
Zabezpieczony fabrycznie zamontowanymi korkami. - 14 000 szt.
16. Kranik odcinający - -trójdrożny do terapii dożylnej, wykonany z poliwęglanu, tworzywa 
odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki. Kranik ma posiadać wyczuwalny i 
optyczny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, trójramienne pokrętło, jałowy, 1 x użytku z 
przedłużaczem 7-10cm nie zawierającym DEHP z dodatkowym portem do iniekcji - 1 000 szt.
17. Kaniula od 0,8 do 2,0 wykonane z PTFE, z zastawką antyzwrotną zapobiegająca zwrotnemu 
wypływowi krwi w momencie wkłucia. Na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja o braku 
zawartości lateksu w kaniuli. Pakowana w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed 
utrata jałowości - 5 000 szt.
18. Zawór do bezigłowego dostępu żylnego i tętniczego, bez wewnętrznych części mechanicznych, 
kompatybilny z końcówką luer i luer lock, z silikonową, podzielną membraną osadzoną na 
plastykowym, przeźroczystym konektorze o przepływie min, 30l/h - 1 000 szt
19. Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o zakończeniu typu pencil point/Whitacre/ z 
prowadnicą, średnica 25G, dł. 88 mm z pryzmatem w uchwycie ułatwiającym wizualizację płynu 
mózgowo-rdzeniowego - 2 800 szt
20. Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o zakończeniu typu pencil point/Whitacre/ z 
prowadnicą, średnica 27G, dł. 88 mm z pryzmatem w uchwycie ułatwiającym wizualizację płynu 
mózgowo-rdzeniowego - 1 400 szt
21. Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o zakończeniu typu pencil point/Whitacre/ z 
prowadnicą, średnica 25G, dł. 103 mm z pryzmatem w uchwycie ułatwiającym wizualizację płynu 
mózgowo-rdzeniowego - 1 000
22. Specjalna atraumatyczna igła o dwupłaszczyznowym szlifie do znieczuleń podpajęczynówkowych 
typu Atraucan z prowadnicą 26G88mm dł. - 240 szt
23. Zestaw do znieczuleń zewn.oponowych: - 800 szt.
— Igła Touchy z nieruchomymi skrzydełkami 18Gx80mm,
— strzykawka niskooporowa,
— cewnik zewnątrzoponowy z prowadnikiem,
— filtr płaski gęstość 0,2μm,
— oba końce filtra chronione przez zatyczkę lub koreczek z systemem mocowania do skóry pacjenta,
— łącznik cewnik luer-lock,
— zatrzaskowy element mocujący filtr z cewnikiem.
24. Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwuświatłowy, zawierający cewnik dł. 20 
cm 7F o średnicy kanałów 16/16G, igłę typu V/możliwość wprowadzania prowadnicy bez odłączania 
strzykawki, odporną na zaginanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo – tytanowego, możliwość 
kontroli cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG - 700 szt
25. Paski do pomiaru poziomu cukru we krwi Glukometr typi Optium XIDO pakowane pojedynczo w 
opakowaniu zbiorczym 50szt - 3360 opakowań
26. Jednorazowa igła do identyfikatora nerwów obwodowych Stimuplex Hns 12, rozmiar 22G/50mm - 
600 szt.
27. Zestaw do znieczuleń ciągłych splotów i nerwów obwodowych współpracujący z urządzeniem 
Stimuplex, rozmiar 18G - 600 szt.
28. Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o zakończeniu typu Spinocan, średnica 19G, dł. 88 mm 
z pryzmatem w uchwycie ułatwiającym wizualizację płynu mózgowo rdzeniowego - 1 200 szt.
Grupa 3.
1.Zestawy do podawania diet przez pompy do żywienia dojelitowego Enteroport® plus z opakowań 
typu worek. Zestaw wolny od DEHP. Posiadający łącznik Y do strzykawki, łącznik żeński Luer-Lock 
ze stożkiem, skalą oraz zaciskiem rolkowym, Długość: 210 cm - 1 100 szt
2. Zestawy do podawania diet przez pompy do żywienia dojelitowego Enteroport®plus z opakowań 
typu butelka szklana. Zestaw wolny od DEHP. Posiadający łącznik Y do strzykawek, łącznik żeński 
Luer-Kock ze stożkiem, skalą oraz zaciskiem rolkowym, długość: 210cm - 600 szt.
Grupa 4.
1. Filtry mechaniczne z hydrofobową, harmonijkową warstwą filtracyjną, o potwierdzonej 
certyfikatem skuteczności filtracji klasy HEPA 13, o skuteczności przeciwbakteryjnej: 99,99999 %, 
p/wirusowej: 99,9999 %, przestrzeni martwej 80ml, oporach przepływu 2,0 cm H20 przy 60 l/min, z 
funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżeniu 31,6 mg H20 przy VT=500 ml, o minimalnej i 



maksymalnej objętości oddechowej Vt 300-1200 ml nadrukowanej na obwodzie filtra, waga 37g, ze 
złączem prostym, sterylny, z portem kapno - 1 000 szt
2. Bezlatekxowe dreny do drenażu klatki piersiowej osadzony na trokarze do natychmiastowego 
zastosowania, nieprzenikliwe dla promieni RTG, pakowane w plastikowy tubus roz. 16-32 - 300 szt
3. Cewnik do podawania tlenu dla dzieci dł. min 200 cm - 100 szt
4. Cewnik do podawania tlenu dla dorosłych dł. min 200 cm - 9 000
5. Zestawy do pobierania wydzieliny z górnych dróg oddechowych zawierający: cewnik do odsysania 
z otworem na końcu oraz bocznym, z zakończeniem typu Slide-Tex, przeźroczysty, pojemnik na 
próbki o objętości 20 ml ze skala stopniową, co 2 ml., zdejmowana pokrywa pojemnika, dodatkowa 
pokrywa, cewnik do ssania z uniwersalnym łącznikiem, naklejka do identyfikacji pacjenta, wstępnie 
zmontowany - 500 szt.
6. Zestaw do Cpap Nflow – z generatorem strumieniowym do aparatu Inflant Flow zawierający: 
Odcinek wdechowy podgrzewany, kolor zielony o długości 130 cm, Ø wew. 15mm, zakończony z 
jednej strony końcówką na komorę nawilżacza Ø wew. 22mm, zespoloną z portem do czujnika 
temperatury o średnicy 7,6mm z nasadką pozycjonującą oraz gniazdem podgrzewania węża w 
kształcie koniczynki, z drugiej strony układ posiada końcówkę łączącą dopływ gazów oddechowych 
do generatora oraz linię pomiaru proksymalnego ciśnienia. W odległości ok. 30cm od generatora 
wmontowane złącze typu T do pomiaru temperatury gazów oddechowych za pomocą czujnika o 
średnicy 7,6mm. Odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych 
zakończony końcówką o średnicy od 4 do 4,8mm kompatybilny z urządzeniem. Odcinek łączący 
nawilżacz z respiratorem kolor zielony zakończony z jednej strony końcówką Ø wew. 22mm, z 
drugiej strony końcówką Ø zew. 15 mm. Zawierający ponadto: generator, końcówkę donosowa, 
odcinek wydechowy - 60 szt
7. Komory nawilżacza o zmniejszonej objętości przy pełnym napełnieniu – 150ml płynu, 
przeznaczona do stosowania przy wentylacji o wysokiej częstotliwościowi oraz dla noworodków, z 
podstawką przeciwoparzeniową, wyposażona w aparat do pobierania wody i zacisk umożliwiający 
ręczne kontrolowanie i uzupełnianie poziomu wody w komorze - 30 szt
8. Elektrody bierne jednorazowego użytku, bezlatexowe, kompatybilne z urządzeniem Valleylab - 12 
000 szt.
9. Zestawy do drenażu przezskórnego metodą dwustopniową 6F/26 - 60 szt.
10. Igły Super_core do biopsji tkanek miękkich - -pół-automatyczna grubość igły 14-20 G, długość 
igły 9-20 cm, właściwości: możliwość operowania jedna ręką, możliwość pobrania wycinka o 
długości 19 mm lub 9,5 mm, echogeniczna końcówka igły, kolorowe - 60 szt.
Grupa 5.
1. Sterylne zestawy uniwersalny z Mayo, wykonany z włókniny laminowanej min. 2 – warstwowej, 
nieprzemakalnej i chłonnej na całej powierzchni, skład kompletu: serwety operacyjne samoprzylepne: 
min. 150x240cm, 170x175 cm i 2 serwety min. 75x90 cm, serweta na stolik narzędziowy 140x190cm, 
serweta na stolik Mayo 80x145 cm, przylepiec taśmowy 10x50cm, 2 ręczniki celulozowe - 2500 szt
2. Sterylne zestawy do operacji laryngologicznych wykonane z włókniny laminowanej min. 2 – 
warstwowej, nieprzemakalnej i chłonnej na całej powierzchni z obszarami dodatkowych chłonnych 
wzmocnień, skład kompletu: serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm; serweta na stolik Mayo 
80x145 cm, serweta z przylepnym wycięciem „U” 125x150 cm, wycięcie „U” 40x6,5 cm 
(wzmocnienie 45x40); serweta samoprzylepna 200x200 cm (wzmocnienie 50x75cm, długość 
przylepca 90 cm); przylepiec taśmowy 10x50cm; 2 ręczniki celulozowe - 240 szt.
Grupa 6.
1. Jednorazowe niesterylne foliowe ochraniacze na obuwie, rozmiar uniwersalny - 20 000 szt.
2. Myjka podfoliowana do mycia pacjenta jednorazowego użytku wykonana z bardzo chłonnego 
materiału. Rozmiar uniwersalny. Opakowanie a'50 - 1 000 opakowań
3. Fartuchy foliowe w opakowaniach a'100 szt - 11 000 szt.
Grupa 7.
1. Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 21, 25, 28, 31 lub 33 mm, zakrzywiony, z łamanym, 
niskoprofilowym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas 
wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenia, zszywki wykonane z drutu tytanowego 
obustronnie spłaszczonego na całej długości, gwarantujące prawidłowe formowanie zszywek, w 
zależności od zapotrzebowania w sr. 21, 25 i 28 mm możliwość zamówienia staplera ze zszywkami 
przeznaczonymi do tkaniny grubej i normalnej (o wysokości 4,8 22 lub 3,5 mm przed zamknięciem): 
w śr. 31 i 33mm wysokości zszywki 4,8 mm przed zamknięciem - 30 szt.
2. Jednorazowy stapler liniowy zamykający o długości linii szwu 30 lub 45mm, wyposażony w dwa 
rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości o wysokości 3,5mm lub 
4,8mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia - 15 szt.
3. Ładunek do posiadanego przez szpital nowego staplera zamykającego wielorazowego użytku typu 
TA30Premium o długości linii szwu 30mm lub TA55 Premium o długości linii szwu 55mm i 



wysokości zszywki 3,5 lub 4,8mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu 
zamówienia 1op=6szt - 48 szt.
Grupa 8.
1. Fartuchy niejałowe, nieprzesiąkalne dla płynów, wykonane z włókniny foliowej o gramaturze 
min.42g/m², rękawy zakończone mankietem lub gumką, rozmiar uniwersalny - 16 000 szt.
2. Jednorazowe podfoliowane śliniaki z paskami do mocowania na szyi oraz kieszenią w dolnej części. 
Rozmiar min. 60cm x 38 cm. Opakowanie a'100 - 500 opakowań
3. Prześcieradło ochronne jednorazowego użytku wykonane z dwuwarstwowej bibuły, ze spodem 
wykonanym z folii, wzmocnione włóknem zapewniającym większą trwałość, o gramaturze min. 
50g/m² w rozmiarze min. 80 cm x 210 cm - 28 000 szt
4. Fartuch higieniczny niejałowy z włókniny o gramaturze min. 28 g/m², rękawy zakończone 
mankietem lub gumką, rozmiar uniwersalny - 36 000 szt.
5.Komplety chirurgiczne jednorazowego użytku (bluza i spodnie). Nogawki bez ściągaczy. W 
spodniach zamiast gumki wciągnięty trok, bluza z kieszeniami, materiał na całej powierzchni 
włóknina typu SMS-100 % polipropylen o gramaturze min. 38g/m². Kolor: niebieski, rozmiar: S, M, 
L, XL. - 7 200 szt.
Grupa 9.
1. Powłoczki na pościel wykonane z włókniny TMS o gramaturze 35 g/m² w rozmiarze 150 cm x 
200cm - 12 000
2. Powłoczki na pościel wykonane z włókniny TMS o gramaturze 35 g/m² w rozmiarze 90 cm x 75cm 
- 6 000
3. Krótkie spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m² w 
opakowaniach a'10 szt w rozmiarze M-L - 200 opakowań
4. Komplet pościeli z włókniny TMS o gramaturze 35 g/m² o składzie: Powłoczka 200cm x 150c, 
Powłoczka 90cm x 75 cm, prześcieradło 210 x 150 cm - 4 000 szt.
Grupa 10,
1. Podpaski ginekologiczne 34x9 cm, a'10szt. - 4800 opakowań
Grupa 11.
1. Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z chłonącej płyny, niepylącej tkaniny 
bawełniano-poliestrowej. Tkanina ma zapewnić komfort dotykowy właściwy bawełnie.Tkanina 
bawełniano-poliestrowa ma zapewniać wysoki termofizjologiczny komfort użytkowania, poziom 
przepuszczalności powietrza minimum 15cm3/cm2*s, gramatura 145-155g/m2, zawartość bawełny 
minimum 60 %.Ubranie ma zachować właściwości niepylące przez minimum 100 cykli użyć. Kolor 
niebieski, zielony, czerwony rozmiary S,M,L,XL,XXL,3XL oznakowanie z nazwą szpitala - 200 szt.
2. Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z chłonącej płyny, niepylącej tkaniny 
bawełniano-poliestrowej Tkanina ma zapewnić komfort dotykowy właściwy bawełnie. Gramatura 
118- 120g/m2, zawartość bawełny minimum 55 %.. Ubranie ma być zgodne z normą PN-EN 13795 w 
zakresie pylenia oraz czystości pod względem cząstek stałych,przepuszczalność powietrza 
59cm3/cm2*sek
Kolor niebieski, zielony, szaro-niebieski rozmiary S,M,L,XL,XXL,3XL,oznakowanie nazwą szpitala - 
200 szt.
3. Obuwie operacyjne wykonane z SEBS (styreno-etyleno-butadieno-styrenu) o podwyższonej 
odporności na degradację i starzenie, elastyczne, wentylowane z góry i po bokach, z wyjmowaną 
perforowaną wkładką masującą podlegającą sterylizacji, podeszwy antypoślizgowe, posiadające 
antystatyczny korek,
Rozmiary;35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 - 60 szt.
4. Serweta 150x200 cm wykonana tkaniny bawełniano – poliestrowej o minimalnej zawartości 
bawełny 60 % oraz gramaturze 145- 155g/m2; kolor zielony, niebieski - 400 szt.
5. Serweta 75x90 cm wykonana tkaniny bawełniano – poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 
60 % oraz gramaturze 145- 155g/m2; kolor zielony, niebieski - 400 szt.
6. Serweta 150x240 cm wykonana tkaniny bawełnianej 100 % oraz minimalnej gramaturze 160g/m2; 
kolor zielony - 520 szt.
7. Serweta chłonna 150x90 cm wykonana tkaniny bawełnianej 100 % oraz minimalnej gramaturze 
160g/m2; kolor zielony - 100 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 373 986,81 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)



Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Grupa 1
1)Krótki opis
Taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu oraz siatki do naprawy dna miednicy mniejszej.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres
1. Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu - 100 szt.
Wymagane parametry.
a) Materiał: Polipropylen monofilamentowy
b) Atraumatyczne brzegi, zakończone pętelkami
c)Grubość taśmy: 0,5mm/(±0,01mm)
d) Porowatość: 86 %(±1 %)
e)Gramatura: 70g/m˛(±5g/m˛)
f)Długość: 50cm (±1cm)
g)Szerokość: 1,3cm (±0,05cm)
2. Siatka do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej - 50 szt.
Wymagane parametry:
a)Polipropylen monofilamentowy
b) Implant o anato0micznym kształcie z sześcioma ramionami
c) Wysokość: 9cm (±0,5cm)
d)Szerokość: 6,5cm(±0,5cm)
e)Grubość taśmy: 0,25mm/(±0,02mm) f) Porowatość średnia: 60 %(±1 %)
g)Gramatura: 19g/m˛(±0,5g/m˛)
Szacunkowa wartość bez VAT: 28 261,52 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Oświadczenie, iż oferowane wyroby medyczne posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania 
wymagane prawem, zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010r. 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 20.5.2010 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. Katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku 
polskim.
Część nr: 2 Nazwa: Grupa 2
1)Krótki opis
Drobny sprzęt medyczny.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres
1. Testy urazowe Helicobacter Pyroli - 900 szt.
2. Opaski identyfikacyjne dla niemowląt przeźroczyste dobrze zapinające się z polem do opisu, 
sterylna - 24 000 szt.
3. Opaski identyfikacyjne dla dorosłych - 56 000 szt.
4. Papier do Ekg Ascard 4 z nadrukiem 112mm, zapewniający czytelny zapis bez możliwości 
rozmazywania - 2400 szt.
5. Słuchawki lekarskie K-1 - 50 szt.
6. Ciśnieniomierz mechaniczny z rękawem dla dorosłych - 30 szt.
7. Zestawy do pompy dojelitowej Flocare Infiniti - 600 szt
8. Zgłębniki do żywienia dojelitowego, przeźroczyste, poliuretanowe z niebieska linią kontrastującą w 



promieniach RTG – końcówka z dwoma otworami bocznymi CH 08,10/130 - 400 szt.
9. Szczoteczki cytologiczna - 1600 szt.
10. Uromedium – zestawy podłoży transportowo-wzrsotowych stosowany do bezpośredniego posiewu 
moczu - 180 szt.
11. Bakteriologiczne zestawy z podłożem Amies - 1500 szt.
12. Szczoteczki chirurgiczne Super Brush - 400 szt.
13. Myjki w postaci rękawicy do mycia pacjentów, zawierający środek myjący - 50 000 szt.
14. Kranik odcinający - -trójdrożny do terapii dożylnej, wykonany z poliwęglanu, tworzywa 
odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki. Kranik ma posiadać wyczuwalny i 
optyczny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, trójramienne pokrętło, jałowy, 1 x użytku. 
Zabezpieczony fabrycznie zamontowanymi korkami - 11 000 szt.
15. Kranik odcinający - -trójdrożny do terapii dożylnej, wykonany z poliwęglanu, tworzywa 
odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki. Kranik ma posiadać wyczuwalny i 
optyczny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, trójramienne pokrętło, jałowy, 1 x użytku z 
przedłużaczem 7-10cm nie zawierającym DEHP z dodatkowym portem do iniekcji - 1 000 szt.
16.Kaniula od 0,8 do 2,0 wykonane z PTFE, z zastawką antyzwrotną zapobiegająca zwrotnemu 
wypływowi krwi w momencie wkłucia. Na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja o braku 
zawartości lateksu w kaniuli. Pakowana w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed 
utrata jałowości - 5 000 szt.
17. Zawór do bezigłowego dostępu żylnego i tętniczego, bez wewnętrznych części mechanicznych, 
kompatybilny z końcówką luer i luer lock, z silikonową, podzielną membraną osadzoną na 
plastykowym, przeźroczystym konektorze o przepływie min, 30l/h. - 1 000 szt.
18. Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o zakończeniu typu pencil point/Whitacre/ z 
prowadnicą, średnica 25G, dł. 88 mm z pryzmatem w uchwycie ułatwiającym wizualizację płynu 
mózgowo-rdzeniowego - 2 800
19. Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o zakończeniu typu pencil point/Whitacre/ z 
prowadnicą, średnica 27G, dł. 88 mm z pryzmatem w uchwycie ułatwiającym wizualizację płynu 
mózgowo-rdzeniowego - 1 400 szt.
20. Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o zakończeniu typu pencil point/Whitacre/ z 
prowadnicą, średnica 25G, dł. 103 mm z pryzmatem w uchwycie ułatwiającym wizualizację płynu 
mózgowo-rdzeniowego - 1 000 szt.
21. Specjalna atraumatyczna igła o dwupłaszczyznowym szlifie do znieczuleń podpajęczynówkowych 
typu Atraucan z prowadnicą 26G88mm dł - 240 szt.
22. Zestaw do znieczuleń zewn.oponowych: - 800 szt
a) Igła Touchy z nieruchomymi skrzydełkami 18Gx80mm
b) strzykawka niskooporowa
c) cewnik zewnątrzoponowy z prowadnikiem
d) filtr płaski gęstość 0,2μm
e) oba końce filtra chronione przez zatyczkę lub koreczek z systemem mocowania do skóry pacjenta
f) łącznik cewnik luer-lock
g) zatrzaskowy element mocujący filtr z cewnikiem
23. Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwuświatłowy, zawierający cewnik dł. 20 
cm 7F o średnicy kanałów 16/16G, igłę typu V/możliwość wprowadzania prowadnicy bez odłączania 
strzykawki, odporną na zaginanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo – tytanowego, możliwość 
kontroli cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG - 700 szt.
24. Paski do pomiaru poziomu cukru we krwi Glukometr typi Optium XIDO pakowane pojedynczo w 
opakowaniu zbiorczym 50szt - 3 360 opakowań
25. Jednorazowa igła do identyfikatora nerwów obwodowych Stimuplex Hns 12, rozmiar 22G/50mm - 
600 szt.
26. zestaw do znieczuleń ciągłych splotów i nerwów obwodowych współpracujący z urządzeniem 
Stimuplex, rozmiar 18G - 600 szt.
27. Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o zakończeniu typu Spinocan, średnica 19G, dł. 88 mm 
z pryzmatem w uchwycie ułatwiającym wizualizację płynu mózgowo rdzeniowego - 1 200 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 111 676,20 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Oświadczenie, iż oferowane wyroby medyczne posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania 
wymagane prawem, zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010r. 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 20.5.2010 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. Katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku 
polskim.
Część nr: 3 Nazwa: Grupa 3
1)Krótki opis
Zestawy do podawania diet przez pompy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres
1. Zestawy do podawania diet przez pompy do żywienia dojelitowego Enteroport® plus z opakowań 
typu worek. Zestaw wolny od DEHP. Posiadający łącznik Y do strzykawki, łącznik żeński Luer-Lock 
ze stożkiem, skalą oraz zaciskiem rolkowym, Długość: 210 cm - 1100 szt.
2. Zestawy do podawania diet przez pompy do żywienia dojelitowego Enteroport®plus z opakowań 
typu butelka szklana. Zestaw wolny od DEHP. Posiadający łącznik Y do strzykawek, łącznik żeński 
Luer-Kock ze stożkiem, skalą oraz zaciskiem rolkowym, długość: 210cm - 600 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 348,80 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Oświadczenie, iż oferowane wyroby medyczne posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania 
wymagane prawem, zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010r. 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 20.5.2010 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. Katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku 
polskim.1. Oświadczenie, iż oferowane wyroby medyczne posiadają świadectwa dopuszczenia do 
stosowania wymagane prawem, zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010r. 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 20.5.2010 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. Katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku 
polskim.
Część nr: 4 Nazwa: Grupa 4
1)Krótki opis
Anestezjologiczny spzręt jednorazowy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres



1. Filtry mechaniczne z hydrofobową, harmonijkową warstwą filtracyjną, o potwierdzonej 
certyfikatem skuteczności filtracji klasy HEPA 13, o skuteczności przeciwbakteryjnej: 99,99999 %, 
p/wirusowej: 99,9999 %, przestrzeni martwej 80ml, oporach przepływu 2,0 cm H20 przy 60 l/min, z 
funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżeniu 31,6 mg H20 przy VT=500 ml, o minimalnej i 
maksymalnej objętości oddechowej Vt 300-1200 ml nadrukowanej na obwodzie filtra, waga 37g, ze 
złączem prostym, sterylny, z portem kapno - 1 000 szt.
2. Bezlatekxowe dreny do drenażu klatki piersiowej osadzony na trokarze do natychmiastowego 
zastosowania, nieprzenikliwe dla promieni RTG, pakowane w plastikowy tubus roz. 16-32 - 300 szt.
3. Cewniki do podawania tlenu dla dzieci dł. min 200 cm - 100 szt
4. Cewniki do podawania tlenu dla dorosłych dł. min 200 cm - 9 000 szt.
5. Zestawy do pobierania wydzieliny z górnych dróg oddechowych zawierający: cewnik do odsysania 
z otworem na końcu oraz bocznym, z zakończeniem typu SLIDE-TEX, przeźroczysty, pojemnik na 
próbki o objętości 20 ml ze skala stopniową, co 2 ml., zdejmowana pokrywa pojemnika, dodatkowa 
pokrywa, cewnik do ssania z uniwersalnym łącznikiem, naklejka do identyfikacji pacjenta, wstępnie 
zmontowany - 500 szt.
6. Zestaw do CPAP Nflow – z generatorem strumieniowym do aparatu Inflant Flow zawierający: 
Odcinek wdechowy podgrzewany, kolor zielony o długości 130 cm, Ø wew. 15mm, zakończony z 
jednej strony końcówką na komorę nawilżacza Ø wew. 22mm, zespoloną z portem do czujnika 
temperatury o średnicy 7,6mm z nasadką pozycjonującą oraz gniazdem podgrzewania węża w 
kształcie koniczynki, z drugiej strony układ posiada końcówkę łączącą dopływ gazów oddechowych 
do generatora oraz linię pomiaru proksymalnego ciśnienia. W odległości ok. 30cm od generatora 
wmontowane złącze typu T do pomiaru temperatury gazów oddechowych za pomocą czujnika o 
średnicy 7,6mm. Odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych 
zakończony końcówką o średnicy od 4 do 4,8mm kompatybilny z urządzeniem. Odcinek łączący 
nawilżacz z respiratorem kolor zielony zakończony z jednej strony końcówką Ø wew. 22mm, z 
drugiej strony końcówką Ø zew. 15 mm. Zawierający ponadto: generator, końcówkę donosowa, 
odcinek wydechowy;- 60 szt.
7. Komory nawilżacza o zmniejszonej objętości przy pełnym napełnieniu – 150ml płynu, 
przeznaczona do stosowania przy wentylacji o wysokiej częstotliwościowi oraz dla noworodków, z 
podstawką przeciwoparzeniową, wyposażona w aparat do pobierania wody i zacisk umożliwiający 
ręczne kontrolowanie i uzupełnianie poziomu wody w komorze - 30 szt.
8. Elektrody bierne jednorazowego użytku, bezlatexowe, kompatybilne z urządzeniem Valleylab - 12 
000 szt.
9. Zestawy do drenażu przezskórnego metodą dwustopniową 6F/26 - 60 szt.
10. Igły Super_core do biopsji tkanek miękkich - -pół-automatyczna grubość igły 14-20 G, długość 
igły 9-20 cm, właściwości: możliwość operowania jedna ręką, możliwość pobrania wycinka o 
długości 19 mm lub 9,5 mm, echogeniczna końcówka igły, kolorowe zróżnicowanie grubości igieł, 
numerologiczne oznaczenie głębokości wkłucia, możliwość ożycia igły współ-osiowej - 60 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 33 627,72 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Oświadczenie, iż oferowane wyroby medyczne posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania 
wymagane prawem, zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010r. 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 20.5.2010 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. Katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku 
polskim.
Część nr: 5 Nazwa: Grupa 5
1)Krótki opis
Sterylne zestawy jednorazowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)



33000000

3)Wielkość lub zakres
1. Sterylne zestawy uniwersalny z Mayo, wykonany z włókniny laminowanej min. 2 – warstwowej, 
nieprzemakalnej i chłonnej na całej powierzchni, skład kompletu: serwety operacyjne samoprzylepne: 
min. 150x240cm, 170x175 cm i 2 serwety min. 75x90 cm, serweta na stolik narzędziowy 140x190cm, 
serweta na stolik Mayo 80x145 cm, przylepiec taśmowy 10x50cm, 2 ręczniki celulozowe. - 2500 szt.
2. terylne zestawy do operacji laryngologicznych wykonane z włókniny laminowanej min. 2 – 
warstwowej, nieprzemakalnej i chłonnej na całej powierzchni z obszarami dodatkowych chłonnych 
wzmocnień, skład kompletu: serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm; serweta na stolik Mayo 
80x145 cm, serweta z przylepnym wycięciem „U” 125x150 cm, wycięcie „U” 40x6,5 cm 
(wzmocnienie 45x40); serweta samoprzylepna 200x200 cm (wzmocnienie 50x75cm, długość 
przylepca 90 cm); przylepiec taśmowy 10x50cm; 2 ręczniki celulozowe - 240 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 19 363,07 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Oświadczenie, iż oferowane wyroby medyczne posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania 
wymagane prawem, zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010r. 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 20.5.2010 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. Katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku 
polskim.
Część nr: 6 Nazwa: Grupa 6
1)Krótki opis
Artykuły higieniczne jednorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres
1. Jednorazowe niesterylne foliowe ochraniacze na obuwie, rozmiar uniwersalny - 2 000 szt
2. Myjka podfoliowana do mycia pacjenta jednorazowego użytku wykonana z bardzo chłonnego 
materiału. Rozmiar uniwersalny. Opakowanie a'50 - 1 000 opakowań
3. Fartuchy foliowe w opakowaniach a'100 szt. - 11 000 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 866,35 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Oświadczenie, iż oferowane wyroby medyczne posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania 
wymagane prawem, zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010r. 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 20.5.2010 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. Katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku 
polskim.



Część nr: 7 Nazwa: Grupa 7
1)Krótki opis
Staplery jednorazowe okrężne i liniowe oraz ładunki do staplera wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres
1. Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 21, 25, 28, 31 lub 33 mm, zakrzywiony, z łamanym, 
niskoprofilowym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas 
wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenia, zszywki wykonane z drutu tytanowego 
obustronnie spłaszczonego na całej długości, gwarantujące prawidłowe formowanie zszywek, w 
zależności od zapotrzebowania w sr. 21, 25 i 28 mm możliwość zamówienia staplera ze zszywkami 
przeznaczonymi do tkaniny grubej i normalnej (o wysokości 4,8 22 lub 3,5 mm przed zamknięciem): 
w śr. 31 i 33mm wysokości zszywki 4,8 mm przed zamknięciem - 30 szt.
2. Jednorazowy stapler liniowy zamykający o długości linii szwu 30 lub 45mm, wyposażony w dwa 
rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości o wysokości 3,5mm lub 
4,8mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia - 15 szt.
3. Ładunek staplera zamykającego wielorazowego użytku typu TA30Premium o długości linii szwu 
30mm lub TA55Premium o długości linii szwu 55mm i wysokości zszywki 3,5 lub 4,8mm. 
Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia 1op=6szt - 48 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 17 531,60 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Oświadczenie, iż oferowane wyroby medyczne posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania 
wymagane prawem, zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010r. 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 20.5.2010 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. Katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku 
polskim.
Część nr: 8 Nazwa: Grupa 8
1)Krótki opis
Niejałowa odzież jednorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres
1. Fartuchy niejałowe, nieprzesiąkalne dla płynów, wykonane z włókniny foliowej o gramaturze 
min.42g/m², rękawy zakończone mankietem lub gumką, rozmiar uniwersalny - 16 000 szt.
2. Jednorazowe podfoliowane śliniaki z paskami do mocowania na szyi oraz kieszenią w dolnej części. 
Rozmiar min. 60cm x 38 cm. Opakowanie a'100 - 500 opakowań
3. Prześcieradło ochronne jednorazowego użytku wykonane z dwuwarstwowej bibuły, ze spodem 
wykonanym z folii, wzmocnione włóknem zapewniającym większą trwałość, o gramaturze min. 
50g/m² w rozmiarze min. 80 cm x 210 cm - 28 000 szt.
4. Fartuch higieniczny niejałowy z włókniny o gramaturze min. 28 g/m², rękawy zakończone 
mankietem lub gumką, rozmiar uniwersalny. - 36 000 szt.
5. Komplety chirurgiczne jednorazowego użytku (bluza i spodnie). Nogawki bez ściągaczy. W 
spodniach zamiast gumki wciągnięty trok, bluza z kieszeniami, materiał na całej powierzchni 
włóknina typu SMS-100 % polipropylen o gramaturze min. 38g/m². Kolor: niebieski, rozmiar: S, M, 
L, XL. - 7200 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 64 710,42 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia



Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Oświadczenie, iż oferowane wyroby medyczne posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania 
wymagane prawem, zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010r. 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 20.5.2010 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. Katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku 
polskim.
Część nr: 9 Nazwa: Grupa 9
1)Krótki opis
Niejałowa bielizna jednorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres
1. Powłoczki na pościel wykonane z włókniny TMS o gramaturze 35 g/m² w rozmiarze 150 cm x 
200cm - 12 000 szt.
2. Powłoczki na pościel wykonane z włókniny TMS o gramaturze 35 g/m² w rozmiarze 90 cm x 75cm 
- 6 000 szt.
3. Krótkie spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m² w 
opakowaniach a'10 szt w rozmiarze M-L - 200 opakowań
4. Komplet pościeli z włókniny TMS o gramaturze 35 g/m² o składzie: Powłoczka 200cm x 150c, 
Powłoczka 90cm x 75 cm, prześcieradło 210 x 150 cm - 4 000 kompletów
Szacunkowa wartość bez VAT: 47 019,60 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Oświadczenie, iż oferowane wyroby medyczne posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania 
wymagane prawem, zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010r. 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 20.5.2010 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. Katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku 
polskim.
Część nr: 10 Nazwa: Grupa 10
1)Krótki opis
Podpaski ginekologiczne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres
Podpaski ginekologiczne 34x9 cm, a'10szt. - 4800 opakowań.
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 609,41 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)



5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Oświadczenie, iż oferowane wyroby medyczne posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania 
wymagane prawem, zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010r. 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 20.5.2010 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. Katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku 
polskim.
Część nr: 11 Nazwa: Grupa 11
1)Krótki opis
Bielizna operacyjna wielorazowego użytku zgodnie z normą PN-EN 13795 dla standardowego ryzyka.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres
1. Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z chłonącej płyny, niepylącej tkaniny 
bawełniano - poliestrowej. Tkanina ma zapewnić komfort dotykowy właściwy bawełnie. Tkanina 
bawełniano - poliestrowa ma zapewniać wysoki termofizjologiczny komfort użytkowania, poziom 
przepuszczalności powietrza minimum 15cm3/cm2*s, gramatura 145-155g/m2, zawartość bawełny 
minimum 60 %. Ubranie ma zachować właściwości niepylące przez minimum 100 cykli użyć. Kolor 
niebieski, zielony, czerwony rozmiary S,M,L,XL,XXL,3XL oznakowanie z nazwą szpitala - 200 szt.
2. Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z chłonącej płyny, niepylącej tkaniny 
bawełniano - poliestrowej Tkanina ma zapewnić komfort dotykowy właściwy bawełnie. Gramatura 
118- 120g/m2, zawartość bawełny minimum 55 %.. Ubranie ma być zgodne z normą PN-EN 13795 w 
zakresie pylenia oraz czystości pod względem cząstek stałych przepuszczalność powietrza 
59cm3/cm2*sek. Kolor niebieski, zielony, szaro-niebieski rozmiary 
S,M,L,XL,XXL,3XL,oznakowanie nazwą szpitala - 200 szt.
3. Obuwie operacyjne wykonane z SEBS (styreno - etyleno-butadieno-styrenu) o podwyższonej 
odporności na degradację i starzenie, elastyczne, wentylowane z góry i po bokach, z wyjmowaną 
perforowaną wkładką masującą podlegającą sterylizacji, podeszwy antypoślizgowe, posiadające 
antystatyczny korek, Rozmiary;35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 - 60 szt.
4. Serweta 150x200 cm wykonana tkaniny bawełniano – poliestrowej o minimalnej zawartości 
bawełny 60 % oraz gramaturze 145- 155g/m2; kolor zielony, niebieski - 400 szt.
5. Serweta 75x90 cm wykonana tkaniny bawełniano – poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 
60 % oraz gramaturze 145- 155g/m2; kolor zielony, niebieski - 400 szt.
6. Serweta 150x240 cm wykonana tkaniny bawełnianej 100 % oraz minimalnej gramaturze 160g/m2; 
kolor zielony - 520 szt.
7. Serweta chłonna 150x90 cm wykonana tkaniny bawełnianej 100 % oraz minimalnej gramaturze 
160g/m2; kolor zielony - 100 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 34 973,63 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Oświadczenie, iż oferowane wyroby medyczne posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania 
wymagane prawem, zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010r. 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 20.5.2010 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. Katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku 
polskim.
Dodatkowo dla grupy 11.
1. Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład chemiczny.(nie dotyczy pozycji 3)
2. Wyniki badań tkanin wykonane przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzające parametry 
techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795.(nie dotyczy pozycji 3)
3. Wynik badania poziomu przepuszczalności powietrza tkanin wykonany przez niezależną jednostkę 
badawczą (nie dotyczy pozycji 3)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 043,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 
czterdzieści trzy złote. Wadium dla poszczególnych grup wynosi:
Grupa 1: 1 136,00 PLN.
Grupa 2: 4 489,00 PLN.
Grupa 3: 215,00 PLN.
Grupa 4: 1 352,00 PLN.
Grupa 5: 778,00 PLN.
Grupa 6: 276,00 PLN.
Grupa 7: 705,00 PLN.
Grupa 8: 2 601,00 PLN.
Grupa 9: 1 890,00 PLN.
Grupa 10: 185,00 PLN.
Grupa 11: 1 416,00 PLN.
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich 
przepisów je regulujących:
Płatność przelewem min. w terminie 30 dni od otrzymania faktury.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone 
zamówienie:
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 udzielenie zamówienia zobowiązany jest do 
złożenia wszystkich wskazanych w pkt VI.A. specyfikacji oświadczeń oraz dokumentów.
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 wspólnie 
działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej.
W przypadku Wykonawców lub podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Dla wszystkich oferowanych grup: Oświadczenie, iż oferowane 
wyroby medyczne posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania wymagane prawem, zgodnie z 
ustawą z dnia 20.5.2010r. 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 20.5.2010 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. Katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku 



polskim.
Dodatkowo dla grupy 11.
1. Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład chemiczny.(bez pozycji 3)
2. Wyniki badań tkanin wykonane przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzające parametry 
techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795.(bez pozycji 3)
3. Wynik badania poziomu przepuszczalności powietrza tkanin wykonany przez niezależną jednostkę 
badawczą (bez pozycji 3)
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Oświadczenie o 
braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4 do SIWZ
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 w stosunku do osób fizycznych 
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).
8. W przypadku gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 
ust 2b ustawy
9.) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ
10. 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.
11. Wymagania dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
11.1. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, składa:
— 1. Zamiast dokumentów określonych w pkt III.2.1) ppkt. 2, 3, 4 oraz 6 – dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:



a)1. nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organ
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
— zamiast dokumentu określonego w specyfikacji w punkcie III 2. 1. 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.
11.2. 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.
11.3. 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 pkt. 11.1., 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 11.2.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 3 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.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca musi posiadać środki 
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 % ceny oferty (w przypadku 
złożenia ofert częściowych – 50 % sumy cen ofert częściowych). Ocena spełniania warunków 
dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do 
udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w 
specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP 39/2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie



IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 
10.1.2013 - 10:30
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 24.60 PLN
Warunki i sposób płatności: Płatne gotówką w Kasie Szpitala w godz. 11 00-13 00 lub na rachunek 
bankowy:
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.1.2013 - 10:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym 
kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu
polski.
Inny: PL.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 10.1.2013 - 11:30

Miejscowość: 

Budynek Administracji Szpitala w Krakowie na os. na skapie 66, sala Konferencyjna.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
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 mowaw 
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 
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).
Termin wykonania zamówienia:
a) dostawy sukcesywne w ciągu 24 miesięcy od daty podpisania umowy, 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.
Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz zmiany umowy 
w tym zakresie w przypadku, gdy w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy zamówienie nie 
zostanie zrealizowane w pełnym zakresie ilościowym ustalonym w załączniku nr 1 do specyfikacji.
g) próbki przedmiotu zamówienia w ilości po 1 szt. z każdej pozycji asortymentowej opisanej w 
grupie nr 5, 6 i 8
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 2245887801



Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 2245887800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. 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
2. 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.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 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.
4. 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.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urzą Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 2245887801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 2245887800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.11.2012

http://uzp.gov.pl/
http://uzp.gov.pl/



