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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 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 sprzętu medycznego.
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 

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/


Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.
Kod NUTS 
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa „Jednorazowego sprzętu medycznego” zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia 
w siedzibie Zamawiającego banku sprzętowego (depozyt) w zakresie grupy nr 20 wg następującego zestawienia:
poz. 1 – Prowadnica jednorazowego użytku:
średnica 0,035'' - 10 szt.
średnica 0,025'' – 6 szt.
poz. 2 – Protezy polietylenowe do dróg żółciowych 10 Fr, odległość między nacięciami fiksującymi protezę:
30 mm – 2 szt.
50 mm – 10 szt.
70 mm – 2 szt.
90 mm – 2 szt.
120 mm – 1 szt.
150 mm – 1 szt.
poz. 3. - jednorazowy balon trójkanałowy – 4 szt.
Czas uzupełniania depozytu
1. czas uzupełnienia depozytu max 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby przez 
Zamawiającego.
2. dostarczenie wyrobów medycznych w czasie max 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby 
przez Zamawiającego, niezwłocznie potwierdzonego fax-em przez osobę upoważnioną przez Lekarza 
Kierującego Oddziałem.
3. dostarczenie jednorazowych kompletów operacyjnych z kasetą w czasie max 48 godzin od telefonicznego 
zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, niezwłocznie potwierdzonego faxem przez osobę upoważnioną 
przez Lekarza Kierującego Oddziałem
3. 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, grupa 
15, grupa 16, grupa 17, grupa 18, grupa 19, grupa 20. 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.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia dodatkowego.
6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających i zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej i stosowania dynamicznego systemu 
zakupów.
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
9. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
- okres ważności przedmiotu zamówienia: nie krótszy niż 12 miesiące od daty dostawy
10. Dla wszystkich oferowanych grup należy dołączyć do oferty katalogi producenta zawierające pełną 
informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku polskim .
11.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu partię 
próbną po 2 szt. z każdej pozycji asortymentowej opisanej w grupie nr1-3, 5-6
12. 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.
13. 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.
14. Dodatkowo dla grup 1-8 Aktualna pozytywna opinia kliniczna na stosowanie preparatu na oddziałach 
chirurgicznych
15. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom (art. 36 ust. 4 ustawy).
16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
17. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
18. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
19. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy. Za 



równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna przedmiot o parametrach nie gorszych niż wskazane w 
specyfikacji.
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. Siatka przepuklinowa niewchłanialna monofilamentowa w00ykonana z polipropylenu waga siatki 82 g/m², 
grubość około 0,48 mm, wielkość porów 0,8 mm – 1mm, wymiar 10x15 cm (±10%) - 200 szt.
2. Siatka przepuklinowa niewchłanialna monofilamentowa wykonana z polipropylenu waga siatki 82 g/m2 
grubość około 0,48 mm, wielkość porów 0,8mm – 1mm, wymiar 30x30 cm (±10%) - 50 szt.
Grupa 2 :
1. Siatka przepuklinowa niewchłanialna monofilamentowa wykonana z polipropylenu lekka, waga siatki 60 
g/m2, grubość około 0,53 mm, wielkość porów 1-1,5 mm, niebieskie pasy wzmacniające strukturę siatki 
( grubość niebieskich nitek 0,15mm) oraz ułatwiające jej ukierunkowanie oraz implantację, wymiar 30x30 cm 
(±10%) - 50 szt.
2. Siatka przepuklinowa niewchłanialna monofilamnetowa wykonana z polipropylenu lekka, waga siatki 60 
g/m2, grubość około 0,53 mm, wielkość porów 1-1,5 mm, niebieskie pasy wzmacniające strukturę siatki 
( grubość niebieskich nitek 0,15mm) oraz ułatwiające jej ukierunkowanie oraz implantację, wymiar 10x15 cm 
(±10%) - 200 szt.
Grupa 3 :
1. Siatka przepuklinowa niewchłanialna monofilamnetowa wykonana z poliporpulenu, bardzo lekka, waga siatki 
36 g/m2, grubość około 0,39 mm, wielkość porów 1-1,5mm, wymiar 10x15 cm (±10%) - 25 szt.
Grupa 4 :
1. Klej tkankowy-polimer n-butyl-2-cyjanoakrylantu, szybko polimeryzuje w kontakcie z płynem tkankowym, 
przeźroczysty lub filotetowy. Przechowywanie w temperaturze pokojowej 22 st. - wymagane badania kliniczne ( 
również do fiskacji siatek), plastikowa ampułka 0,5 ml – 200 szt.
Grupa 5 :
1. Siatka do operacji przepukliny sposobem IPOM dwustronna, z możliwością przycinania, wymiary:
15x20 cm – 9 szt.
20x30 cm – 9 szt
Grupa 6 :
1. Siatka do operacji przepukliny z powłoką adhezyjną jednostronne, wymiary:
15x20 cm – 9 szt.
20x30 cm – 9 szt
Grupa 7 :
1. Szwy mechaniczne do mocowania siatek sposobem IPOM z wchłanialnymi zszywkami, ilości co najmniej 25 
ładunków, opakowanie a'6 szt. - 12 opakowań
Grupa 8 :
1. balony do operacji sposobem TEP, opakowanie a'10 szt. - 10 opakowań
Grupa 9 :
1. Uniwersalna rękojeść staplera endoskopowego umożliwiająca użycie podczas jednego zabiegu ładunków o 
długości linii szwu 30mm, 45mm i 60mm. Rękojeść w trzech długościach szaftu – krótka do zabiegów 
klasycznych – 5 cm, standardowa do zabiegów laparoskopowych – 15 cm i długa do zabiegów bariatrycznych 
25 cm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj rękojeści przy składaniu zamówienia – 12 szt.
2. Ładunki endoskopowe proste o długości linii szwu 45 mm, tnąco zamykające ze zintegrowanym nożem i 
dwoma potrójnymi rzędami tytanowym zszywek o wysokości 3,5mm lub 4,8mm przed zamknięciem. 
Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia – 18 szt.
3. Ładunki endoskopowe proste o długości linii szwu 60 mm, tnąco zamykające ze zintegrowanym nożem i 
dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o wysokości 3,5mm lub 4,8 mm przed zamknięciem. 
Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia – 12 szt.
4. Ładunki endoskopowe proste o długości linii szwu 45 mm, tnąco zamykające ze zintegrowanym nożem i 
dwoma potrójnymi rzędami tytanowym zszywek o wysokości 3,5mm lub 4,8mm przed zamknięciem. 
Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia – 18 szt.
5. Ładunki endoskopowe artykulacyjne o długości linii szwu 60 mm, tnąco zamykające ze zintegrowanym 
nożem i dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o wysokości 3,5mm lub 4,8mm przed zamknięciem. 
Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia – 12 szt.
Grupa 10 :
1. Maska aerozolowa do tlenoterapii dla dorosłych, wykonana z miękkiego tworzywa, mocowana gumkami za 



uszami, złącze do rury karbowanej 22mm – 100 szt.
2. Maska aerozolowa do tlenoterapii dla dzieci, wykonana z miękkiego tworzywa, mocowana elastycznym 
paskiem – 100 szt.
3. Maska tlenowa wykonana z miękkiego, przeźroczystego materiału, dopasowująca się do twarzy i przewód 
tlenowy 213cm, zestaw dla dorosłych – 6000 szt.
4. Maska tlenowa wykonana z miękkiego, przeźroczystego materiału, dopasowująca się do twarzy i przewód 
tlenowy 213cm, zestaw dla dzieci – 100 szt.
5. Wąsy tlenowe 213 cm część donosowa wyprofilowana wykonana z bardzo miękkiego materiału, bezpieczny 
przewód tlenowy dla dzieci – 1000 szt.
6. Wąsy tlenowe 213 cm część donosowa wyprofilowana wykonana z bardzo miękkiego materiału, bezpieczny 
przewód tlenowy dla dorosłych – 6000 szt.
7. Trenażer oddechowy przepływowy 3 - kulkowy do treningu przepływu oddechowego, przepływ 0,6-0,9 l/s – 
20 szt.
8. Cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego atraumatyczny, z dwoma otworami bocznymi i otworem 
końcowym 6-18CH – 27000 szt.
9. Noworodkowy cewnik do odsysania dróg oddechowych z kontrolą ssania podziałką co 1 cm z otworem 
centralnym i 2 bocznymi CH 10 dł 40 cm - 5000 szt.
10. 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 – 5000 szt.
11. Nebulizator z przewodem tlenowym, rozpylaczem T, ustnikiem. Nebulizator cylindryczny z przewodem 
tlenowym 200cm.- 2000 szt.
12. Cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego z kontrolą siły ssania, wygięty do lewego oskrzela 14-16CH – 
100 szt.
13. Przewód tlenowy do maski przekrój gwiazdkowy dł 213 cm – 4000 szt.
Grupa 11 -
1. Gąbki opatrunkowe impregnowane PHMB 10x10 a 50 – 30 opakowań
2. Osłonki do termometru Genius 2 – 100 000 szt.
3. Elektrody dla noworodków z przewodem odprowadzającym dł. 60 cm, czujnik AG/AgCl, bezpieczna 
standardowa wtyczka DIN, z przeźroczystym żelem, owalna 22x30mm – 1000 szt.
4. Żel do USG 500g – 1000 szt.
5. Żel do USG aquasonic 5L – 20 szt.
6. Żel do Ekg 250g – 120 szt.
7. Elektroda EKG j.u dla dorosłych z hydrożelem stałym, podłoże piankowe, owalny kształt ułatwiający 
naklejanie rozmiar 48x34 a 50 sztuk – 2000 opakowań
8. Elektroda do EKG j,u dla dzieci z hydrożelem, podłożem piankowym – 3000 szt.
9. Jednorazowe narzędzie do uszczelniani naczyń 10mm, ze zintegrowanym nożem, z aktywacją ręczną do 
zabiegów klasycznych o długości rotującej 20cm i prostych branszach – 60 szt.
10. Narzędzie do uszczelniania naczyń z aktywacją ręczną i nożem 5mm do zabiegów laparoskopowych – 18 
szt.
11. Silikonowa nakładka z ożebrowanymi szczękami do klemy termomechanicznej dł. 18cm z kablem 
podłączeniowym do generatora – 24 szt.
12. Silikonowa nakładka z ożebrowanymi szczękami do klemy termomechanicznej dł. 23cm z kablem 
podłączeniowym do generatora – 24 szt.
13. Zestaw elektrody czynnej dwuprzyciskowej jednorazowego użytku z kablem o długości min. 3m i kaburą 
oraz elektrody biernej dwudzielnej żelowej o wymiarach 18x11 cm z systemem zabezpieczenia pacjenta przed 
poparzeniem – 100 szt.
14. Elektroda bierna dwudzielna jednorazowego użytku żelowa o wymiarach 18x11 cm z systemem 
zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem – 5000 szt.
15. Wielorazowy kabel do elektrody biernej z zapięciem na klips – 10 szt.
16. 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 - 24 szt.
17. 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 – 250 szt.
18. Elektroda czynna dwuprzyciskowa wielorazowego użytku z kablem o długości min. 4,6 m ze złączem 
trójbolcowym – 200 szt.
19. Elektroda igłowa o długości 7-7,2cm i ,2,8-3,0 długości aktywnej – 4 szt.
20. Elektroda artroskopowa haczykowa zagięta pod kątem 45ş izolowana o długości aktywnej 0,20-0,25 mm – 
10 szt.
21. Elektroda ostrzowa o długości całkowitej 16,5-17 cm i długości aktywnej 2,5-2,6 cm – 7 szt.
22. Uchwyt argonowy jednorazowy monopolarny z przyciskiem cięcia i koagulacji oraz z wbudowanym 
mechanizmem retrakcji noża (elektrody) i przełącznikiem aktywacji – 2 szt.
23. Czyścik do elektrod samoprzylepny – 5 szt.
24. Elektroda haczykowa o długości całkowitej 35-37 cm – 2 szt.
25. Elektroda kulkowa ze stali nierdzewnej średnicy 5mm i długości 13 cm. Opakowanie'10 szt. - 10 opakowań
26. Elektroda kulkowa ze stali nierdzewnej, długość całkowita 5,33 cm, długość aktywna 1 cm, średnica 5 mm. 
Opakowanie'150 szt. - 10 opakowań



Grupa 12:
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 – 100 szt.
2. Trokary 16CH-32CH – 100 szt.
3. Dreny Thorax silikonowe 24CH-36CH – 500 szt.
4. Dreny Thorax 28CH-36CH – 200 szt.
5. Trzykomorowy zestaw do drenażu klatki piersiowej z wymienną komorą kolekcyjną zaopatrzoną w korek – 
200 szt.
Grupa 13:
1. Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, z filtrem p/bakteryjnym i klapką. 1.Automatycznie 
zatrzymujący infuzję po opróżnieniu "jeziorka" - zastawka zatrzymująca powietrze.2 Z zabezpieczeniem przed 
wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania- hydrofobowa zatyczka na końcu drenu. Dł 150 cm. Zestaw 
nie zawiera DEHP/ konieczność potwierdzenia odpowiednimi dokumentami/. - 200000 szt.
2. Przyrząd do precyzyjnej podaży płynów typu exadrop. Zawierający karbowaną na brzegu, tarczową i 
obrotową skalę prędkości przepływu o zakresie regulacji od 0 do 250 ml, zawierający zacisk rolkowy oraz 
dodatkowy zacisk szczelinowy.Dł. 150 do 230 cm.Nie zawiera DEHP – 2000 szt.
3. Linie do pomiaru cisnienia metodą krwawą: częstotliwośc własna przetwornika ≥200HZ, wodoszczelne i 
bezpinowe połaczenie kabla, prostoliniowy przepływ płynu płuczącego przez przetwornik,konstrukcja 
przewodnika zawierająca osobny port do testowania poprawności działania systemu, linia płucząca z biuretą 
wyposażona w szpikulec z min. trzema otworami – 60 szt.
4. Czujnik do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą analizy krzywej cisnienia tetniczego krwi z 
wykorzystaniem maksymalnie jeego dostępu naczyniowego, długośc linii 152cm, dwa niezależne gniazda 
sygnału cisnienia, kompatybilny z monitorem Vigileo – 60 szt.
5. Aplikator typu minispike do pobierania i przygotowywania leków. Zawierający filtr antybakteryjny 
0,45μm,posiadający nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką oraz samozamykającą się 
zatyczką portu,z zastawką zabezpieczająca przed wyciekaniem w pozycji odwróconej – 13500 szt.
6. Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, z filtrem p/bakteryjnym i klapką. 1.Automatycznie 
zatrzymujący infuzję po opróżnieniu "jeziorka" - zastawka zatrzymująca powietrze.2 Z zabezpieczeniem przed 
wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania- hydrofobowa zatyczka na końcu drenu. Dł 150 cm. Zestaw 
nie zawiera DEHP/ konieczność potwierdzenia odpowiednimi dokumentami/. Zastawka bezzwrotna – 500 szt.
7. Kaniula dożylna bezpieczna, z portem bocznym umieszczonym centralnie nad skrzydełkami 
mocującymi.Wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający igłę 
przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły. Kaniula posiada następujące cechy zwiększające 
bezpieczeństwo stosowania: 1. Łagodnie zwężający się koniec kaniuli 2. Przejrzysty uchwyt zamykany 
koreczkiem z hydrofobowym filtrem. 3 Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym. 4.Minimum 4 
paski kontrastujące w rtg. Rozmiary : 14,16,17,18,20,22 i 24G. Posiadająca następujące przepływy 14G - 
minimum 270 ml/min., 16G - minimum 190 ml/min., 17G - minimum 125 ml/min., 18G dłuższa - minium 95 
ml/min., 18G krótsza - minimum 100 ml/min, 20G - minimum 60 ml/min., 22G - minimum 35-45 ml/min 24G- 
minimum 22 ml/min – 100000 szt.
8. Koreczki do kaniul z niewystającym nad krawędź trzpieniem, minimalizującym ryzyko przypadkowej 
kontaminacji pochodzące od producenta kaniul. - 90000 szt.
9. Zastawka dostępu bezigłowego , pojedyncza z przezierną silikonową membraną i przezroczystą obudową z 
końcówkami luer lock z drenem 10 cm. Zastawka umożliwia używanie przez 7 dni lub 200 podań . zastawka ma 
posiadać automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu 
strzykawki lub linii infuzyjnej - 1800 szt.
10. Kranik trójdrożny z poliamidu z wizualną i optyczną kontrolą położenia pokrętła – 7000 szt.
11. Kaniula do wkłuć dotętniczych 20G/1.10 mm x 45mm z zaworem typu Flo switch – 1200 szt.
Grupa 14:
1. Test urazowy Helicobacter Pylori – 900 szt.
2. Opaska identyfikacyjna dla niemowląt, przeźroczysta, dobrze zapinająca się, z polem do opisu, biologicznie 
czysta – 24000 szt.
3. Opaska identyfikacyjna dla dorosłych – 56000 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. Zestaw do pompy dojelitowej Flocare Infiniti – 600 szt.
8. Zgłębnik do żywienia dojelitowego, przeźroczysty, poliuretanowy z niebieską linią kontrastującą w 
promieniach RTG, końcówka z dwoma otworami bocznymi CH 08,10/130 – 400 szt.
9. Szczoteczki cytologiczne – 1600 szt.
10. Uromedium - zestaw podłoży transportowo -wzrostowych stosowany do bezpośredniego posiewu moczu – 
180 szt.
11. Bakteriologiczny zestaw z podłożem Amies – 1500 szt.
12. Szczoteczki chirurgiczne Super Brush – 400 szt.
13. Pojemnik do krwi CDPA – 1 – 1000 szt.



14. Palce gumowe długie wykonane z latexu – 300 szt.
15. Zatyczka do cewników, sterylna, schodkowa – 10000 szt.
16. Cewnik Foleya z lateksu silikonowanego dla dzieci Rozmiar ch 6-10 – 500 szt.
17. Pojemnik, worek sterylny do przygotowania żywienia pozajelitowego metodą jednego pojemnika z 
przewodami typu Dimix Eva poj. 3000 ml. - 500 szt.
18. Okularki ochronne do foto terapii noworodków z warstwą nylonową, z rzepem na około głowy i na koronie 
aby utrzymać ja w bezpiecznym miejscu, rozmiar 23 - 34 cm – 200 szt.
19. Papier do KTG 215 BIONET MM – 720 szt.
Grupa 15:
1. Jednorazowa dwuczęściowa , jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen – polietylen , sterylizowana 
tlenkiem etylenu końcówka luer. Strzykawki maja posiadać ring zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, 
mają nie zawierać lateksu i PCV, logo producenta na korpusie strzykawki oraz typ strzykawki mają posiadać 
rozszerzoną o min. 20% czarną czytelną i niezmywalną skalę, tłok w kolorze kontrastujacym, strzykawki o 
pojemności 2 ml skalowane co 0,1 ml (możliwość wypełnienia do 3ml) - op x 100szt.Kod kolorów na 
opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek - 4500 szt
2. Jednorazowa dwuczęściowa , jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen – polietylen , sterylizowana 
tlenkiem etylenu końcówka luer. Strzykawki maja posiadać ring zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, 
mają nie zawierać lateksu i PCV, logo producenta na korpusie strzykawki oraz typ strzykawki mają posiadać 
rozszerzoną o min. 20% czarną czytelną i niezmywalną skalę, tłok w kolorze kontrastujacym, strzykawki o 
pojemności 5 ml skalowana co 0,2 ml (możliwość wypełnienia do 6ml)- op x 100szt.Kod kolorów na 
opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek - 3600 szt.
3. Jednorazowa dwuczęściowa , jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen – polietylen , sterylizowana 
tlenkiem etylenu końcówka luer. Strzykawki maja posiadać ring zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, 
mają nie zawierać lateksu i PCV, logo producenta na korpusie strzykawki oraz typ strzykawki mają posiadać 
rozszerzoną o min. 20% czarną czytelną i niezmywalną skalę, tłok w kolorze kontrastujacym, strzykawki o 
pojemności 10 ml skalowana co 0,5 ml (możliwość wypełnienia do 12ml) op x 100szt.Kod kolorów na 
opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek – 3900 szt.
4. Jednorazowa dwuczęściowa , jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen – polietylen , sterylizowana 
tlenkiem etylenu końcówka luer. Strzykawki maja posiadać ring zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, 
mają nie zawierać lateksu i PCV, logo producenta na korpusie strzykawki oraz typ strzykawki mają posiadać 
rozszerzoną o min. 20% czarną czytelną i niezmywalną skalę, tłok w kolorze kontrastujacym, strzykawki o 
pojemności 20 ml skalowana co 1,0 ml (możliwość wypełnienia do 24ml) op x 100szt.Kod kolorów na 
opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek – 4800 szt.
5. Bezpieczne Igły iniekcyjne z możliwością podłączenia strzykawki luer , luer lock posiadające poza fabryczną 
nakładką ochronną zintegrowany z uchwtyem igły zatrzaskowy plastikowy element chroniący na całej długości 
przed zakłuciem się, z mozliwosćią skrócenia igły o połowę po wykonaniu procedury medycznej Rozmiary 20-
25 G ( 0,5 - 0,9) opakowanie 50 sztuk – 5000 szt.
6. Bezpieczne Igły iniekcyjne z możliwością podłączenia strzykawki luer , luer lock posiadające poza fabryczną 
nakładką ochronną zintegrowany z uchwtyem igły zatrzaskowy plastikowy element chroniący na całej długości 
przed zakłuciem się, z mozliwosćią skrócenia igły o połowę po wykonaniu procedury medycznej Rozmiary 18 - 
19 G G ( 1,1 - 1,2) opakowanie 50 sztuk – 4000 szt.
7. Strzykawka trzyczęściowa typu Luer do insuliny poj. 1 ml. j.u. jałowa, zbudowana z przeźroczystego cylindra 
i tłoku dobrze dopasowanego do cylindra i uszczelniacza tłoka, wyposażona w kryzę ograniczającą wysuwanie 
widoczną skalę, dołączona igła iniekcyjna,
8. Strzykawka j.u. 50 ml. jałowa, perfuzyjna, z poprzecznym nacieciem na tłoku, czarna bursztynowa, 
zaopatrzona w dokładną dobrze widoczną skalę, strzykawka typu Luer- Lock przeznaczona do pomp 
infuzyjnych, trzyczęściowa, zbudowana z przeźroczystego cylindra i gumowego tłoku dobrze dopasowanego do 
cylindra i uszczelniacza tłoka, który umożliwia płynny przesuw tłoka, opakowanie jednostkowe z widoczną datą 
ważności – 15000 szt.
9. Przedłużacz do pomp infuzyjnych, sterylny, j.u. , długość drenu 1,5 m, dren zakończony łącznikiem Luer-
Lock, bursztynowy – 1000 szt.
10. Zestaw do transfuzji wymiennej zawierający minimum :czterodrożny kranik z lateksowym łącznikiem do 
podawania leków,dren do odprowadzania usuniętej krwi, kaniula pępkowa o rozmiarze 5Fr (PVC XRO), kaniula 
pępkowa w rozmiarze 7Fr (PVC XRO),dwie strzykawki Luer Lock 20ml, strzykawka Luer Lock 10 ml,igła 
podskórna Luer 15 x 0.5 mm (25G),pojemnik na usuniętą krew,zestaw do przetaczania krwi, linijka o długości 
15 cm do pomiaru ciśnienia krwi, trzy gaziki bawełniane 50x50mm,serweta 50x60cm z otworem,para 
rękawiczek, karta kontrolna – 5 szt.
Grupa 16:
1. Torebka do odsysania i diatermii 30 x40 – 150 szt.
2. Pokrowiec na przewody 8x120cm, wykonany z polietylenu – 1800 szt.
3. Pokrowiec na przewody 15x250cm, prosta końcówka – 500 szt.
4. Pokrowiec na przewody 15x240 wykonany z polietylenu, z tasiemką mocującą wykonaną z poliestru, 
perforowana końcówka – 1000 szt.
5. Pokrowiec na przewody 17x240 elastyczna końcówka – 500 szt.
6. Myjka w postaci rękawicy do mycia pacjentów, zawierająca środek myjący – 50000 szt.
7. Prześcieradło z flizeliny 160x210 – 46000 szt.
Grupa 17:



1. Płytka plastyczna w rozmiarze 45/13-22 ( do stomii płaskiej i wklęsłej) wykonana jest z materiału 
hydrokoloidowego, porowatej fizeliny, do zaopatrzenia stomii wklęsłychi płaskich i do zaopatrzenia stomii 
wklęsłych. Otwor startowy w płytce można łatwo i precyzyjnie uformować palcami i dopasować do wielkości i 
kształtu stomii, bez konieczności użycia nożyczek, zabezpiecza skórę wokoł stomii przed działaniem treści 
jelitowej i moczu – 300 szt.
2. Płytka plastyczna w rozmiarze 45/22-33 ( do stomii płaskiej i wklęsłej) wykonana jest z materiału 
hydrokoloidowego, porowatej fizeliny, do zaopatrzenia stomii wklęsłychi płaskich i do zaopatrzenia stomii 
wklęsłych. Otwor startowy w płytce można łatwo i precyzyjnie uformować palcami i dopasować do wielkości i 
kształtu stomii, bez konieczności użycia nożyczek, zabezpiecza skórę wokoł stomii przed działaniem treści 
jelitowej i moczu – 400 szt
3. Płytka plastyczna w rozmiarze 57/33-45 ( do stomii płaskiej i wklęsłej) wykonana jest z materiału 
hydrokoloidowego, porowatej fizeliny, do zaopatrzenia stomii wklęsłychi płaskich i do zaopatrzenia stomii 
wklęsłych. Otwor startowy w płytce można łatwo i precyzyjnie uformować palcami i dopasować do wielkości i 
kształtu stomii, bez konieczności użycia nożyczek, zabezpiecza skórę wokoł stomii przed działaniem treści 
jelitowej i moczu – 400 szt.
4. Worek ileostomijny (otwarty) beżowy z filtrem, otwarty beżowy do płytki o rozmiarze pierścienia 45, z 
filtrem węglowym, zapinki w komplecie – 800 szt.
5. Worek ileostomijny (otwarty)z filtrem, worek otwarty beżowy do płytki o rozmiarze pierścienia 57 z filtrem 
węglowym, zapinki w komplecie – 700 szt.
6. Worek urostomijny do płytki o rozmiarze pierścienia 45,wyposażony jest w niewielki, umieszczony na jego 
dnie, kranik zabezpieczony dodatkowo przed przeciekaniem przymocowaną do worka plastikową zatyczką. 
Wyposażony jest w specjalne wewnętrzne antyzwrotne zastawki (mniej więcej w połowie długości worka), które 
podczas zmian pozycji ciała uniemożliwiają cofanie się moczu – 500 szt.
7. Worek urostomijny do płytki o rozmiarze pierścienia 57. Worek wyposażony jest w niewielki, umieszczony 
na jego dnie, kranik zabezpieczony dodatkowo przed przeciekaniem przymocowaną do worka plastikową 
zatyczką. Wyposażony jest w specjalne wewnętrzne antyzwrotne zastawki (mniej więcej w połowie długości 
worka), które podczas zmian pozycji ciała uniemożliwiają cofanie się moczu. - 500 szt.
8. Jednoczęściowy, samoprzylepny worek przeznoczony do urostomii, Od strony skóry worek pokryty jest 
delikatną fizeIiną, jego beżowy kolor zapewnia dyskrecję. Worek wyposażony jest w niewielki, umieszczony na 
jego dnie, kranik zabezpieczony dodatkowo przed przeciekaniem przymocowaną do worka plastikową zatyczką. 
Integralną częścią worka jest, przytwierdzony do niego na state, przylepiec wykonany z materiału 
Stomahesive®. Posiada on właściwoci ochronne i gojące. Dlatego skutecznie zabezpiecza skórę wokół stomii 
przed działaniem moczu. Worek w rozmiarze uniwersalnym — 13 mm (do docinania do max 70mm) oraz w 
dwóch rozmiarach dociętych fabrycznie (25,30mm) – 200 szt.
9. Jednoczęściowy, samoprzylepny worek przeznaczony do urostomii, od strony skóry worek pokryty jest 
delikatną fizeliną, jego beżowy kolor zapewnia dyskrecję. Worek wyposażony jest w niewielki, umieszczony na 
jego dnie, kranik zabezpieczony dodatkowo przed przeciekaniem przymocowaną do worka plastikową zatyczką. 
Integralną częścią worka jest, przytwierdzony do niego na state, przylepiec wykonany z materiału 
Stomahesive®. Posiada on właściwości ochronne i gojce. Dlatego skutecznie zabezpiecza skórę wokół stomii 
przed działaniem moczu. Worek w rozmiarze 25 mm. - 200 szt.
10. Jednoczęściowy, samoprzylepny worek przeznaczony do urostomii, Od strony skóry worek pokryty jest 
delikatną fizeliną, jego beżowy kolor zapewnia dyskrecję. Worek wyposażony jest w niewielki, umieszczony na 
jego dnie, kranik zabezpieczony dodatkowo przed przeciekaniem przymocowaną do worka plastikową zatyczką. 
Integralną częścią worka jest, przytwierdzony do niego na state, przylepiec wykonany z materiatu 
Stomahesive®. posiada on właściwości ochronne i gojące dlatego skutecznie zabezpiecza skórę wokół stomii 
przed działaniem moczu. Worek w rozmiarze 30 mm- 200 szt.
11. Jednoczęściowy otwarty worek do stomii płaskiej i wklęsłej z wbudowaną zapinką na rzep o rozmiarze 28, 
wykonany z włókniny odpornej na wilgoć. Wypukła część przylepca wykonana jest z materiału Durahesive o 
właściwościach ochronnych i gojących. Przylepiec w kontakcie z płynną wydzielina tworzy wokół Stomil 
otulajacy „kołnierz”.Dostępny w 6 rozmiarach:22,25,28,32,35,38 – 200 szt.
12. Jednoczęściowy otwarty worek do stomii płaskiej i wklęsłej z wbudowaną zapinką na rzep o rozmiarze 35, 
wykonany z włókniny odpornej na wilgoć. Wypukła część przylepca wykonana jest z materiału Durahesive o 
właściwościach ochronnych i gojących. Przylepiec w kontakcie z płynną wydzielina tworzy wokół Stomil 
otulajacy „kołnierz”.Dostępny w 6 rozmiarach:22,25,28,32,35,38 – 200 szt.
13. Jednoczęściowy otwarty worek do stomii płaskiej i wklęsłej z wbudowaną zapinką na rzep o rozmiarze 38, 
wykonany z włókniny odpornej na wilgoć. Wypukła część przylepca wykonana jest z materiału Durahesive o 
właściwościach ochronnych i gojących. Przylepiec w kontakcie z płynną wydzielina tworzy wokół Stomil 
otulajacy „kołnierz”.Dostępny w 6 rozmiarach:22,25,28,32,35,38 – 200 szt.
14. Puder gojący, stosuje się przy wszelkiego typu zmianach sączących - gdy na skórze wokół stomii pojawia się 
wysięk. Zastosowanie pudru na sączącą skórę zwiększa przyczepność sprzętu stomijnego oraz przyspiesza 
proces gojenia. Puder przedłuża czas noszenia sprzętu, poprawia jego szczelność i przyleganie do skóry, 25 g – 
100 szt.
15. Środek do przepłukiwania i czyszczenia ran oparty na bazie roztworu Ringera oraz dodatku 
polheksanidu,poprawiającym czyszczenie oraz odkażanie rany, środek posiadający znakomitą tolerancję 
tkankową op. 1000 ml. - 20 szt.
Grupa 18:
1. Maski krtaniowe jednorazowego użytku rurka i mankiet stanowią jeden element dla większego 



bezpieczenśtwa , ze wzmocnionym koniuszkiem rurki nie podwijającym się w trakcie zakładania blokującum 
ponadto górny zwieracz przełyku – 1200 szt.
2. Filtr mechaniczny z hydrofobową, harmonijkową warstwą filtracyjną, o potwierdzonej certyfikatem 
skuteczności filtracji klasiy HEPA 13 , o skuteczność przeciwbakteryjnej minimum: 99,9999 % , p/wirusowej: 
99,9999 %, przestrzeni martwej 80 ml, oporach przepływu 2,0 cm H20 przy 60 l/min., z funkcją wymiennika 
ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,6 mg H20 przy VT=500 ml, o minimalnej i maksymalnej objętości oddechowej 
Vt 300-1200 ml nadrukowanej na obwodzie filtra, waga 37 g, ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno – 
2400 szt.
3. Filtr elektrostatyczny z hydrofobową warstwą filtracyjną, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła 
i wilgoci, o skuteczności przeciwbakteryjnej: 99,9999 % , p/wirusowej: 99,999 %, o przestrzeni martwej 26 ml, 
o oporach przepływu 2,1 cm H20 przy 30 l/min, o nawilżaniu 31 mg H20 przy VT=250 ml, o minimalnej i 
maksymalnej objętości oddechowej Vt 150-1000 ml nadrukowanej na obwodzie filtra,waga 21 g, ze złączem 
prostym, sterylny, z portem kapno – 6000 szt
4. Maska tlenowa dla dorosłych z drenem o długości minimum 200 cm – 6000 szt.
5. Przedłużacz do rurek intubacyjnych złącze rurki obrotowe 90 st., 22 M/15F, port odsysania i bronchoskopu, 
łącznik 15m, rurka karbowana o długości min.10 cm – 6000 szt.
6. Przedłużacz do rurek intubacyjnych złącze rurki obrotowe 90 st., 22 M/15F, port odsysania i bronchoskopu, 
łącznik 15m, rurka karbowana o długości min.10 cm – 2400 szt.
7. Rurka ustno-gardłowa typu Guedel w rozmiarach 00-4, wykonana z medycznej odmiany wysokiej jakości 
PCV, atraumatycznie wykończone wszystkie elementy rurki,kolorowy kod rozmiaru, dostosowane do cewników 
do odsysyania o Ch 08-18 – sterylna – 3000 szt.
8. Zestaw do aerozoloterapii zawierający: maskę aerozolową dla dorosłych , dren tlenowy długości 210 cm ze 
złączem uniwersalnym , 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, średnia średnica nebulizowanych cząstek (MMAD) 2,7 µm , czysty biologicznie 
– 800 szt.
9. Złębnik żołądkowy dł. 80 cm, CH 14-30 – 1500 szt.
10. Kateter do drenażu klatki piersiowej pakowany w plastikowy tubus – 100 szt.
11. Szczoteczki do czyszczenia rurek tracheostomijnych – 20 szt.
12. Rurki tracheostomijne z polietylenu o standardowej długości z otworem na rurce zewnętrznej – 400 szt.
13. Rurki tracheostomijne z polietylenu o standardowej długości bez otworu na rurce zewnętrznej – 200 szt.
14. Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym wykonane z silikonowanego PCV, linia RTG na 
całej długości,prowadnica , dwie tasiemki mocujące, znakowany balonik, z przezroczystym szyldem Rozmiar: 
6,7,8,9,10 – 620 szt.
15. Filtr infuzyjny neonatologiczny dla wcześniaków i noworodków, maksymalny czas stosowania 96h, 
wyposażony w zacisk szczelinowy i dreny o długości 5,5 przed i i 5,5 cm za filtrem oraz samoodpowietrzacz, 
bardzo mały, płaski, łatwy do umocowania, membrana 0,2um , eliminuje cząstki nieorganiczne, bakterie, 
endotoksyny i grzyby, przepływ 100ml/h, objętość wypełnienia 0,4ml, powierzchnia filtrowania 1,65cm2, nie 
zawiera lateksu, sterylizowany radiacyjnie – 300 szt.
16. Katetery do drenażu rad typ Redon z otworami bocznymi dl. 70 cm, pakowane prosto w torebkę papierowo - 
foliową CH 10-18 – 3000 szt.
17. Zastawka 1 x wydechowa do respiratora Carina f. Drager – 100 szt.
Grupa 19:
1. Torba na wymiociny (24-26x24-26 cm)- jednorazowy, szczelnie zamykany system (torba foliowa + wkładka 
pochłaniająca zapach i ciecz; nie mniej niż 500ml) przeznaczony do zbierania wymiocin. Wyrób medyczny 
grupa I, znak CE. Opakowanie po 20 szt – 78 opakowań
2. Kaczka męska (34-36x14-16 cm)- jednorazowy, szczelnie zamykany system (torba foliowa + wkładka 
pochłaniająca zapach i ciecz; nie mniej niż 500ml) przeznaczony dla mężczyzn do oddawania moczu. Wyrób 
medyczny grupa I, znak CE. Opakowanie po 20 szt. - 168 opakowań
3. Torby – osłony na basen do utrzymania higieny pacjentów leżących. (59-61x39x41 cm) – jednorazowy, 
szczelnie zamykany system (torba foliowa + wkładka pochłaniająca zapach i ciecz; nie mniej niż 500ml) 
przeznaczony do wyściełania basenów wielokrotnego użytku. Wyrób medyczny grupa I , znak CE. Opakowanie 
po 20 szt. - 30 opakowań
4. Jednorazowe rękawiczki do mycia bez użycia wody. Nie wymagają moczenia i spłukiwania. Nasączone są 
hipoalergicznym balsamem myjącym delikatnym nawet dla wrażliwej skóry, testowanym dermatologicznie o PH 
5,5-5,8. Zapewniają czystą i pachnącą skórę. Nie wysuszają i nie podrażniają. Po użyciu pozostawiają uczucie 
lekkiego nakremowania. Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej. Wykonane z tkaniny (65% 
sztucznego jedwabiu i 35% poliestru) połączonej metodą klejenia (NIE ZSZYWANEJ!), zawierające wewnątrz 
separator chroniący dłoń. rozmiar min 23x15cm Produkt zgłoszony do rejestru wyrobów medycznych. Znak CE. 
Opakowanie po 12 szt. - 333 opakowań
5. Proszek żelujący(koopolimery akrylanu sodu), pochłaniający wilgoć i eliminujący zapach, przeznaczony do 
zbierania płynów o masie do 450 razy większej od masy własnej. W postaci rozpuszczalnych w wodzie 
jednorazowych saszetek zawierających 7g proszku. Pakowane po 100 szt – 12 opakowań
Grupa 20:
1. Prowadnice jednorazowego użytku, średnica 0,035'' lub 0,025" długość robocza 4500mm, giętka prosta lub 
zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada 
znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej : 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik 



spiralny, 90mm-400mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy 
od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza 
tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe ; 1 sztuka w opakowaniu – 150 szt.
2. Protezy polietylenowe do dróg żółciowych, jednorazowego użytku, kształt prosty, średnica: 10Fr odległość 
między nacięciami fiksującymi protezę 30, 50, 70, 90, 120, 150mm, minimalna średnica kanału roboczego 
3,7mm – 50 szt.
3. Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 
średnic: 8,5mm, 11,5mm, 15,0mm lub 15mm; 18mm, 20mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu 
powyżej lub poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku 
widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; 
maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7mm - 3,15mm; zewnętrzna 
średnica dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej cześci cewnika 2,45mm 
(7Fr); długość narzędzia 1900mm, maksymalna pojemność balonu 3,4ml powietrza; kompatybilna prowadnica 
0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości (over-the-wire); 
minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm - 3,2mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do 
napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane jest z umieszczonym w części destylnej 
narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światła osłonką na balon; 1 sztuka w 
opakowaniu – 50 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 805 050,57 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: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Grupa 1
1)Krótki opis
Grupa 1
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres
1. Siatka przepuklinowa niewchłanialna monofilamentowa w00ykonana z polipropylenu waga siatki 82 g/m2, 
grubość około 0,48 mm, wielkość porów 0,8 mm – 1mm, wymiar 10x15 cm (±10%) - 200 szt.
2.  Siatka  przepuklinowa  niewchłanialna  monofilamentowa  wykonana  z  polipropylenu  waga  siatki  82  g/m2 
grubość około 0,48 mm, wielkość porów 0,8mm – 1mm, wymiar 30x30 cm (±10%) - 50 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 17 073 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (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 20.05.2010r. 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. Katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku polskim.
3. Aktualna pozytywna opinia kliniczna na stosowanie preparatu na oddziałach chirurgicznych.
Część nr: 2 Nazwa: Grupa 2
1)Krótki opis
Grupa 2
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres
1.  Siatka przepuklinowa niewchłanialna  monofilamentowa wykonana  z polipropylenu  lekka,  waga  siatki  60 
g/m²,  grubość  około  0,53  mm,  wielkość  porów  1-1,5  mm,  niebieskie  pasy  wzmacniające  strukturę  siatki 
( grubość niebieskich nitek 0,15mm) oraz ułatwiające jej ukierunkowanie oraz implantację, wymiar 30x30 cm 
(±10%) - 50 szt.



2.  Siatka przepuklinowa niewchłanialna  monofilamnetowa wykonana  z polipropylenu  lekka,  waga  siatki  60 
g/m²,  grubość  około  0,53  mm,  wielkość  porów  1-1,5  mm,  niebieskie  pasy  wzmacniające  strukturę  siatki 
( grubość niebieskich nitek 0,15mm) oraz ułatwiające jej ukierunkowanie oraz implantację, wymiar 10x15 cm 
(±10%) - 200 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 21 698 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (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  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. Katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku polskim.
3. Aktualna pozytywna opinia kliniczna na stosowanie preparatu na oddziałach chirurgicznych.
Część nr: 3 Nazwa: Grupa 3
1)Krótki opis
Grupa 3
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres
1. Siatka przepuklinowa niewchłanialna monofilamnetowa wykonana z poliporpulenu, bardzo lekka, waga siatki 
36 g/m², grubość około 0,39 mm, wielkość porów 1-1,5mm, wymiar 10x15 cm (±10%) - 25 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 585,25 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (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  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. Katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku polskim.
3. Aktualna pozytywna opinia kliniczna na stosowanie preparatu na oddziałach chirurgicznych.
Część nr: 4 Nazwa: Grupa 4
1)Krótki opis
Grupa 4
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres
1. Klej tkankowy-polimer n-butyl-2-cyjanoakrylantu, szybko polimeryzuje w kontakcie z płynem tkankowym, 
przeźroczysty lub filotetowy. Przechowywanie w temperaturze pokojowej 22 st. - wymagane badania kliniczne ( 
również do fiskacji siatek), plastikowa ampułka 0,5 ml – 200 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 628 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (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  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. Katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku polskim.
3. Aktualna pozytywna opinia kliniczna na stosowanie preparatu na oddziałach chirurgicznych.
Część nr: 5 Nazwa: Grupa 5
1)Krótki opis
Grupa 5
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres
1. Siatka do operacji przepukliny sposobem IPOM dwustronna, z możliwością przycinania, wymiary:
15x20 cm – 9 szt.
20x30 cm – 9 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 38 700 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (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  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. Katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku polskim.
3. Aktualna pozytywna opinia kliniczna na stosowanie preparatu na oddziałach chirurgicznych.
Część nr: 6 Nazwa: Grupa 6
1)Krótki opis
Grupa 6
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres
1. Siatka do operacji przepukliny z powłoką adhezyjną jednostronne, wymiary:
15x20 cm – 9 szt.
20x30 cm – 9 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 38 700 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (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  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. Katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku polskim.
3. Aktualna pozytywna opinia kliniczna na stosowanie preparatu na oddziałach chirurgicznych.



Część nr: 7 Nazwa: Grupa 7
1)Krótki opis
Grupa 7
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres
1. Szwy mechaniczne do mocowania siatek sposobem IPOM z wchłanialnymi zszywkami, ilości co najmniej 25 
ładunków, opakowanie a'6 szt. - 12 opakowań.
Szacunkowa wartość bez VAT: 11 111,16 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (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  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. Katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku polskim.
3. Aktualna pozytywna opinia kliniczna na stosowanie preparatu na oddziałach chirurgicznych.
Część nr: 8 Nazwa: Grupa 8
1)Krótki opis
Grupa 8
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres
1. balony do operacji sposobem TEP, opakowanie a'10 szt. - 10 opakowań.
Szacunkowa wartość bez VAT: 18 518,50 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (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  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. Katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku polskim.
3. Aktualna pozytywna opinia kliniczna na stosowanie preparatu na oddziałach chirurgicznych.
Część nr: 9 Nazwa: Grupa 9
1)Krótki opis
Grupa 9
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres
1. Uniwersalna rękojeść staplera endoskopowego umożliwiająca użycie podczas jednego zabiegu ładunków o 
długości  linii  szwu  30mm,  45mm  i  60mm.  Rękojeść  w  trzech  długościach  szaftu  –  krótka  do  zabiegów 
klasycznych – 5 cm, standardowa do zabiegów laparoskopowych – 15 cm i długa do zabiegów bariatrycznych  
25 cm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj rękojeści przy składaniu zamówienia – 12 szt.
2. Ładunki endoskopowe proste o długości linii szwu 45 mm, tnąco zamykające ze zintegrowanym nożem i 
dwoma  potrójnymi  rzędami  tytanowym  zszywek  o  wysokości  3,5mm  lub  4,8mm  przed  zamknięciem. 
Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia – 18 szt.



3. Ładunki endoskopowe proste o długości linii szwu 60 mm, tnąco zamykające ze zintegrowanym nożem i 
dwoma  potrójnymi  rzędami  tytanowych  zszywek  o  wysokości  3,5mm  lub  4,8  mm  przed  zamknięciem. 
Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia – 12 szt.
4. Ładunki endoskopowe proste o długości linii szwu 45 mm, tnąco zamykające ze zintegrowanym nożem i 
dwoma  potrójnymi  rzędami  tytanowym  zszywek  o  wysokości  3,5mm  lub  4,8mm  przed  zamknięciem. 
Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia – 18 szt.
5.  Ładunki  endoskopowe artykulacyjne  o długości  linii  szwu 60 mm, tnąco  zamykające  ze zintegrowanym  
nożem i dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o wysokości 3,5mm lub 4,8mm przed zamknięciem.  
Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia – 12 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 41 100 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (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  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. Katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku polskim.
Część nr: 10 Nazwa: Grupa 10
1)Krótki opis
Grupa 10
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres
1. Maska aerozolowa do tlenoterapii dla dorosłych, wykonana z miękkiego tworzywa, mocowana gumkami za 
uszami, złącze do rury karbowanej 22mm – 100 szt.
2.  Maska aerozolowa do  tlenoterapii  dla  dzieci,  wykonana  z  miękkiego  tworzywa,  mocowana  elastycznym 
paskiem – 100 szt.
3. Maska tlenowa wykonana z miękkiego, przeźroczystego materiału, dopasowująca się do twarzy i przewód 
tlenowy 213cm, zestaw dla dorosłych – 6000 szt.
4. Maska tlenowa wykonana z miękkiego, przeźroczystego materiału, dopasowująca się do twarzy i przewód 
tlenowy 213cm, zestaw dla dzieci – 100 szt.
5. Wąsy tlenowe 213 cm część donosowa wyprofilowana wykonana z bardzo miękkiego materiału, bezpieczny 
przewód tlenowy dla dzieci – 1000 szt.
6. Wąsy tlenowe 213 cm część donosowa wyprofilowana wykonana z bardzo miękkiego materiału, bezpieczny 
przewód tlenowy dla dorosłych – 6000 szt.
7. Trenażer oddechowy przepływowy 3 - kulkowy do treningu przepływu oddechowego, przepływ 0,6-0,9 l/s – 
20 szt.
8.  Cewnik  do  odsysania  drzewa  oskrzelowego  atraumatyczny,  z  dwoma  otworami  bocznymi  i  otworem 
końcowym 6-18CH – 27000 szt.
9.  Noworodkowy cewnik  do odsysania  dróg oddechowych  z kontrolą ssania podziałką co 1 cm z otworem 
centralnym i 2 bocznymi CH 10 dł 40 cm - 5000 szt.
10. 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 – 5000 szt.
11. Nebulizator  z  przewodem tlenowym, rozpylaczem T, ustnikiem. Nebulizator  cylindryczny z przewodem 
tlenowym 200cm.- 2000 szt.
12. Cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego z kontrolą siły ssania, wygięty do lewego oskrzela 14-16CH – 
100 szt.
13. Przewód tlenowy do maski przekrój gwiazdkowy dł 213 cm – 4000 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 135 815 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (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  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. Katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku polskim.
Część nr: 11 Nazwa: Grupa 11
1)Krótki opis
Grupa 11
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres
1. Gąbki opatrunkowe impregnowane PHMB 10x10 a 50 – 30 opakowań
2. Osłonki do termometru Genius 2 – 100 000 szt.
3.  Elektrody  dla  noworodków  z  przewodem  odprowadzającym  dł.  60  cm,  czujnik  AG/AgCl,  bezpieczna 
standardowa wtyczka DIN, z przeźroczystym żelem, owalna 22x30mm – 1000 szt.
4. Żel do USG 500g – 1000 szt.
5. Żel do USG aquasonic 5L – 20 szt.
6. Żel do Ekg 250g – 120 szt.
7.  Elektroda  EKG  j.u  dla  dorosłych  z  hydrożelem  stałym,  podłoże  piankowe,  owalny  kształt  ułatwiający 
naklejanie rozmiar 48x34 a 50 sztuk – 2000 opakowań
8. Elektroda do EKG j,u dla dzieci z hydrożelem, podłożem piankowym – 3000 szt.
9.  Jednorazowe narzędzie do uszczelniani  naczyń  10mm, ze zintegrowanym nożem, z aktywacją  ręczną do 
zabiegów klasycznych o długości rotującej 20cm i prostych branszach – 60 szt.
10. Narzędzie do uszczelniania naczyń z aktywacją ręczną i nożem 5mm do zabiegów laparoskopowych – 18 
szt.
11.  Silikonowa  nakładka  z  ożebrowanymi  szczękami  do  klemy  termomechanicznej  dł.  18cm  z  kablem 
podłączeniowym do generatora – 24 szt.
12.  Silikonowa  nakładka  z  ożebrowanymi  szczękami  do  klemy  termomechanicznej  dł.  23cm  z  kablem 
podłączeniowym do generatora – 24 szt.
13. Zestaw elektrody czynnej dwuprzyciskowej jednorazowego użytku z kablem o długości min. 3m i kaburą 
oraz elektrody biernej dwudzielnej żelowej o wymiarach 18x11 cm z systemem zabezpieczenia pacjenta przed 
poparzeniem – 100 szt.
14.  Elektroda  bierna  dwudzielna  jednorazowego  użytku  żelowa  o  wymiarach  18x11  cm  z  systemem 
zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem – 5000 szt.
15. Wielorazowy kabel do elektrody biernej z zapięciem na klips – 10 szt.
16. 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 - 24 szt.
17. 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 – 250 szt.
18.  Elektroda  czynna  dwuprzyciskowa  wielorazowego  użytku  z  kablem o długości  min.  4,6  m ze złączem 
trójbolcowym – 200 szt.
19. Elektroda igłowa o długości 7-7,2cm i ,2,8-3,0 długości aktywnej – 4 szt.
20. Elektroda artroskopowa haczykowa zagięta pod kątem 45ş izolowana o długości aktywnej 0,20-0,25 mm – 
10 szt.
21. Elektroda ostrzowa o długości całkowitej 16,5-17 cm i długości aktywnej 2,5-2,6 cm – 7 szt.
22.  Uchwyt  argonowy  jednorazowy  monopolarny  z  przyciskiem  cięcia  i  koagulacji  oraz  z  wbudowanym 
mechanizmem retrakcji noża (elektrody) i przełącznikiem aktywacji – 2 szt.
23. Czyścik do elektrod samoprzylepny – 5 szt.
24. Elektroda haczykowa o długości całkowitej 35-37 cm – 2 szt.
25. Elektroda kulkowa ze stali nierdzewnej średnicy 5mm i długości 13 cm. Opakowanie'10 szt. - 10 opakowań
26. Elektroda kulkowa ze stali nierdzewnej, długość całkowita 5,33 cm, długość aktywna 1 cm, średnica 5 mm. 
Opakowanie'150 szt. - 10 opakowań.
Szacunkowa wartość bez VAT: 490 665,46 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (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  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. Katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku polskim.
Część nr: 12 Nazwa: Grupa 12
1)Krótki opis
Grupa 12
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres
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 – 100 szt.
2. Trokary 16CH-32CH – 100 szt.
3. Dreny Thorax silikonowe 24CH-36CH – 500 szt.
4. Dreny Thorax 28CH-36CH – 200 szt.
5. Trzykomorowy zestaw do drenażu klatki piersiowej z wymienną komorą kolekcyjną zaopatrzoną w korek – 
200 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 116 000 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (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 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. Katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku polskim.
Część nr: 13 Nazwa: Grupa 13
1)Krótki opis
Grupa 13
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres
1. Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, z filtrem p/bakteryjnym i klapką. 1.Automatycznie 
zatrzymujący infuzję po opróżnieniu "jeziorka" - zastawka zatrzymująca powietrze.2 Z zabezpieczeniem przed 
wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania- hydrofobowa zatyczka na końcu drenu. Dł 150 cm. Zestaw 
nie zawiera DEHP/ konieczność potwierdzenia odpowiednimi dokumentami/. - 200000 szt.
2. Przyrząd do precyzyjnej podaży płynów typu exadrop. Zawierający karbowaną na brzegu, tarczową i 
obrotową skalę prędkości przepływu o zakresie regulacji od 0 do 250 ml, zawierający zacisk rolkowy oraz 
dodatkowy zacisk szczelinowy.Dł. 150 do 230 cm.Nie zawiera DEHP – 2000 szt.
3. Linie do pomiaru cisnienia metodą krwawą: częstotliwośc własna przetwornika ≥200HZ, wodoszczelne i 
bezpinowe połaczenie kabla, prostoliniowy przepływ płynu płuczącego przez przetwornik,konstrukcja 
przewodnika zawierająca osobny port do testowania poprawności działania systemu, linia płucząca z biuretą 
wyposażona w szpikulec z min. trzema otworami – 60 szt.
4. Czujnik do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą analizy krzywej cisnienia tetniczego krwi z 
wykorzystaniem maksymalnie jeego dostępu naczyniowego, długośc linii 152cm, dwa niezależne gniazda 
sygnału cisnienia, kompatybilny z monitorem Vigileo – 60 szt.
5. Aplikator typu minispike do pobierania i przygotowywania leków. Zawierający filtr antybakteryjny 
0,45μm,posiadający nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką oraz samozamykającą się 
zatyczką portu,z zastawką zabezpieczająca przed wyciekaniem w pozycji odwróconej – 13500 szt.
6. Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, z filtrem p/bakteryjnym i klapką. 1.Automatycznie 
zatrzymujący infuzję po opróżnieniu "jeziorka" - zastawka zatrzymująca powietrze.2 Z zabezpieczeniem przed 



wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania- hydrofobowa zatyczka na końcu drenu. Dł 150 cm. Zestaw 
nie zawiera DEHP/ konieczność potwierdzenia odpowiednimi dokumentami/. Zastawka bezzwrotna – 500 szt.
7. Kaniula dożylna bezpieczna, z portem bocznym umieszczonym centralnie nad skrzydełkami 
mocującymi.Wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający igłę 
przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły. Kaniula posiada następujące cechy zwiększające 
bezpieczeństwo stosowania: 1. Łagodnie zwężający się koniec kaniuli 2. Przejrzysty uchwyt zamykany 
koreczkiem z hydrofobowym filtrem. 3 Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym. 4.Minimum 4 
paski kontrastujące w rtg. Rozmiary : 14,16,17,18,20,22 i 24G. Posiadająca następujące przepływy 14G - 
minimum 270 ml/min., 16G - minimum 190 ml/min., 17G - minimum 125 ml/min., 18G dłuższa - minium 95 
ml/min., 18G krótsza - minimum 100 ml/min, 20G - minimum 60 ml/min., 22G - minimum 35-45 ml/min 24G- 
minimum 22 ml/min – 100000 szt.
8. Koreczki do kaniul z niewystającym nad krawędź trzpieniem, minimalizującym ryzyko przypadkowej 
kontaminacji pochodzące od producenta kaniul. - 90000 szt.
9. Zastawka dostępu bezigłowego , pojedyncza z przezierną silikonową membraną i przezroczystą obudową z 
końcówkami luer lock z drenem 10 cm. Zastawka umożliwia używanie przez 7 dni lub 200 podań . zastawka ma 
posiadać automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu 
strzykawki lub linii infuzyjnej - 1800 szt.
10. Kranik trójdrożny z poliamidu z wizualną i optyczną kontrolą położenia pokrętła – 7000 szt.
11. Kaniula do wkłuć dotętniczych 20G/1.10 mm x 45mm z zaworem typu Flo switch – 1200 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 764 445 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (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 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. Katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku polskim.
Część nr: 14 Nazwa: Grupa 14
1)Krótki opis
Grupa 14
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres
1. Test urazowy Helicobacter Pylori – 900 szt.
2. Opaska identyfikacyjna dla niemowląt, przeźroczysta, dobrze zapinająca się, z polem do opisu, biologicznie 
czysta – 24000 szt.
3. Opaska identyfikacyjna dla dorosłych – 56000 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. Zestaw do pompy dojelitowej Flocare Infiniti – 600 szt.
8. Zgłębnik do żywienia dojelitowego, przeźroczysty, poliuretanowy z niebieską linią kontrastującą w 
promieniach RTG, końcówka z dwoma otworami bocznymi CH 08,10/130 – 400 szt.
9. Szczoteczki cytologiczne – 1600 szt.
10. Uromedium - zestaw podłoży transportowo -wzrostowych stosowany do bezpośredniego posiewu moczu – 
180 szt.
11. Bakteriologiczny zestaw z podłożem Amies – 1500 szt.
12. Szczoteczki chirurgiczne Super Brush – 400 szt.
13. Pojemnik do krwi CDPA – 1 – 1000 szt.
14. Palce gumowe długie wykonane z latexu – 300 szt.
15. Zatyczka do cewników, sterylna, schodkowa – 10000 szt.
16. Cewnik Foleya z lateksu silikonowanego dla dzieci Rozmiar ch 6-10 – 500 szt.
17. Pojemnik, worek sterylny do przygotowania żywienia pozajelitowego metodą jednego pojemnika z 
przewodami typu Dimix Eva poj. 3000 ml. - 500 szt.
18. Okularki ochronne do foto terapii noworodków z warstwą nylonową, z rzepem na około głowy i na koronie 
aby utrzymać ja w bezpiecznym miejscu, rozmiar 23 - 34 cm – 200 szt.



19. Papier do KTG 215 BIONET MM – 720 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 99 234 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (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 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. Katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku polskim.
Część nr: 15 Nazwa: Grupa 15
1)Krótki opis
Grupa 15
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres
1. Jednorazowa dwuczęściowa , jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen – polietylen , sterylizowana 
tlenkiem etylenu końcówka luer. Strzykawki maja posiadać ring zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, 
mają nie zawierać lateksu i PCV, logo producenta na korpusie strzykawki oraz typ strzykawki mają posiadać 
rozszerzoną o min. 20% czarną czytelną i niezmywalną skalę, tłok w kolorze kontrastujacym, strzykawki o 
pojemności 2 ml skalowane co 0,1 ml (możliwość wypełnienia do 3ml) - op x 100szt.Kod kolorów na 
opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek - 4500 szt.
2. Jednorazowa dwuczęściowa , jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen – polietylen , sterylizowana 
tlenkiem etylenu końcówka luer. Strzykawki maja posiadać ring zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, 
mają nie zawierać lateksu i PCV, logo producenta na korpusie strzykawki oraz typ strzykawki mają posiadać 
rozszerzoną o min. 20% czarną czytelną i niezmywalną skalę, tłok w kolorze kontrastujacym, strzykawki o 
pojemności 5 ml skalowana co 0,2 ml (możliwość wypełnienia do 6ml)- op x 100szt.Kod kolorów na 
opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek - 3600 szt.
3. Jednorazowa dwuczęściowa , jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen – polietylen , sterylizowana 
tlenkiem etylenu końcówka luer. Strzykawki maja posiadać ring zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, 
mają nie zawierać lateksu i PCV, logo producenta na korpusie strzykawki oraz typ strzykawki mają posiadać 
rozszerzoną o min. 20% czarną czytelną i niezmywalną skalę, tłok w kolorze kontrastujacym, strzykawki o 
pojemności 10 ml skalowana co 0,5 ml (możliwość wypełnienia do 12ml) op x 100szt.Kod kolorów na 
opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek – 3900 szt.
4. Jednorazowa dwuczęściowa , jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen – polietylen , sterylizowana 
tlenkiem etylenu końcówka luer. Strzykawki maja posiadać ring zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, 
mają nie zawierać lateksu i PCV, logo producenta na korpusie strzykawki oraz typ strzykawki mają posiadać 
rozszerzoną o min. 20% czarną czytelną i niezmywalną skalę, tłok w kolorze kontrastujacym, strzykawki o 
pojemności 20 ml skalowana co 1,0 ml (możliwość wypełnienia do 24ml) op x 100szt.Kod kolorów na 
opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek – 4800 szt.
5. Bezpieczne Igły iniekcyjne z możliwością podłączenia strzykawki luer , luer lock posiadające poza fabryczną 
nakładką ochronną zintegrowany z uchwtyem igły zatrzaskowy plastikowy element chroniący na całej długości 
przed zakłuciem się, z mozliwosćią skrócenia igły o połowę po wykonaniu procedury medycznej Rozmiary 20-
25 G ( 0,5 - 0,9) opakowanie 50 sztuk – 5000 szt.
6. Bezpieczne Igły iniekcyjne z możliwością podłączenia strzykawki luer , luer lock posiadające poza fabryczną 
nakładką ochronną zintegrowany z uchwtyem igły zatrzaskowy plastikowy element chroniący na całej długości 
przed zakłuciem się, z mozliwosćią skrócenia igły o połowę po wykonaniu procedury medycznej Rozmiary 18 - 
19 G G ( 1,1 - 1,2) opakowanie 50 sztuk – 4000 szt.
7. Strzykawka trzyczęściowa typu Luer do insuliny poj. 1 ml. j.u. jałowa, zbudowana z przeźroczystego cylindra 
i tłoku dobrze dopasowanego do cylindra i uszczelniacza tłoka, wyposażona w kryzę ograniczającą wysuwanie 
widoczną skalę, dołączona igła iniekcyjna,
8. Strzykawka j.u. 50 ml. jałowa, perfuzyjna, z poprzecznym nacieciem na tłoku, czarna bursztynowa, 
zaopatrzona w dokładną dobrze widoczną skalę, strzykawka typu Luer- Lock przeznaczona do pomp 
infuzyjnych, trzyczęściowa, zbudowana z przeźroczystego cylindra i gumowego tłoku dobrze dopasowanego do 
cylindra i uszczelniacza tłoka, który umożliwia płynny przesuw tłoka, opakowanie jednostkowe z widoczną datą 
ważności – 15000 szt.
9. Przedłużacz do pomp infuzyjnych, sterylny, j.u. , długość drenu 1,5 m, dren zakończony łącznikiem Luer-
Lock, bursztynowy – 1000 szt.



10. Zestaw do transfuzji wymiennej zawierający minimum :czterodrożny kranik z lateksowym łącznikiem do 
podawania leków,dren do odprowadzania usuniętej krwi, kaniula pępkowa o rozmiarze 5Fr (PVC XRO), kaniula 
pępkowa w rozmiarze 7Fr (PVC XRO),dwie strzykawki Luer Lock 20ml, strzykawka Luer Lock 10 ml,igła 
podskórna Luer 15 x 0.5 mm (25G),pojemnik na usuniętą krew,zestaw do przetaczania krwi, linijka o długości 
15 cm do pomiaru ciśnienia krwi, trzy gaziki bawełniane 50x50mm,serweta 50x60cm z otworem,para 
rękawiczek, karta kontrolna – 5 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 434 065,50 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (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 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. Katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku polskim.
Część nr: 16 Nazwa: Grupa 16
1)Krótki opis
Grupa 16
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres
1. Torebka do odsysania i diatermii 75x100 cm – 150 szt.
2. Pokrowiec na przewody 30x195cm, wykonany z polietylenu, w kształcie litery C – 1800 szt.
3. Pokrowiec na przewody 13x250cm, prosta końcówka – 500 szt.
4. Pokrowiec na przewody 13x250 wykonany z polietylenu, z tasiemką mocującą wykonaną z poliestru, 
perforowana końcówka – 1000 szt.
5. Pokrowiec na przewody 15x250 elastyczna końcówka – 500 szt.
6. Myjka w postaci rękawicy do mycia pacjentów, zawierająca środek myjący – 50000 szt.
7. Prześcieradło z flizeliny 160x210cm, gramatura 35 g/m2 – 46000 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 155 632,50 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (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 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. Katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku polskim.
Część nr: 17 Nazwa: Grupa 17
1)Krótki opis
Grupa 17
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres
1. Płytka plastyczna w rozmiarze 45/13-22 ( do stomii płaskiej i wklęsłej) wykonana jest z materiału 
hydrokoloidowego, porowatej fizeliny, do zaopatrzenia stomii wklęsłychi płaskich i do zaopatrzenia stomii 
wklęsłych. Otwor startowy w płytce można łatwo i precyzyjnie uformować palcami i dopasować do wielkości i 
kształtu stomii, bez konieczności użycia nożyczek, zabezpiecza skórę wokoł stomii przed działaniem treści 
jelitowej i moczu – 300 szt.



2. Płytka plastyczna w rozmiarze 45/22-33 ( do stomii płaskiej i wklęsłej) wykonana jest z materiału 
hydrokoloidowego, porowatej fizeliny, do zaopatrzenia stomii wklęsłychi płaskich i do zaopatrzenia stomii 
wklęsłych. Otwor startowy w płytce można łatwo i precyzyjnie uformować palcami i dopasować do wielkości i 
kształtu stomii, bez konieczności użycia nożyczek, zabezpiecza skórę wokoł stomii przed działaniem treści 
jelitowej i moczu – 400 szt.
3. Płytka plastyczna w rozmiarze 57/33-45 ( do stomii płaskiej i wklęsłej) wykonana jest z materiału 
hydrokoloidowego, porowatej fizeliny, do zaopatrzenia stomii wklęsłychi płaskich i do zaopatrzenia stomii 
wklęsłych. Otwor startowy w płytce można łatwo i precyzyjnie uformować palcami i dopasować do wielkości i 
kształtu stomii, bez konieczności użycia nożyczek, zabezpiecza skórę wokoł stomii przed działaniem treści 
jelitowej i moczu – 400 szt.
4. Worek ileostomijny (otwarty) beżowy z filtrem, otwarty beżowy do płytki o rozmiarze pierścienia 45, z 
filtrem węglowym, zapinki w komplecie – 800 szt.
5. Worek ileostomijny (otwarty)z filtrem, worek otwarty beżowy do płytki o rozmiarze pierścienia 57 z filtrem 
węglowym, zapinki w komplecie – 700 szt.
6. Worek urostomijny do płytki o rozmiarze pierścienia 45,wyposażony jest w niewielki, umieszczony na jego 
dnie, kranik zabezpieczony dodatkowo przed przeciekaniem przymocowaną do worka plastikową zatyczką. 
Wyposażony jest w specjalne wewnętrzne antyzwrotne zastawki (mniej więcej w połowie długości worka), które 
podczas zmian pozycji ciała uniemożIiwiają cofanie się moczu – 500 szt.
7. Worek urostomijny do płytki o rozmiarze pierścienia 57. Worek wyposażony jest w niewielki, umieszczony 
na jego dnie, kranik zabezpieczony dodatkowo przed przeciekaniem przymocowaną do worka plastikową 
zatyczką. Wyposażony jest w specjalne wewnętrzne antyzwrotne zastawki (mniej więcej w połowie długości 
worka), które podczas zmian pozycji ciała uniemożIiwiają cofanie się moczu. - 500 szt.
8. Jednoczęściowy, samoprzylepny worek przeznoczony do urostomii, Od strony skóry worek pokryty jest 
delikatną fizeIiną, jego beżowy kolor zapewnia dyskrecję. Worek wyposażony jest w niewielki, umieszczony na 
jego dnie, kranik zabezpieczony dodatkowo przed przeciekaniem przymocowaną do worka plastikową zatyczką. 
Integralną częścią worka jest, przytwierdzony do niego na state, przylepiec wykonan z materiatu Stomahesive®. 
Posiada on właściwoci ochronne i gojące. Dlatego skutecznie zabezpiecza skórę wokół stomii przed działaniem 
moczu. Worek w rozmiarze uniwersalnym — 13 mm (do docinania do max 70mm) oraz w dwóch rozmiarach 
dociętych fabrycznie (25,30mm) – 200 szt.
9. Jednoczęściowy, samoprzylepny worek przeznoczony do urostomii, od strony skóry worek pokryty jest 
delikatną fizeIiną, jego beżowy kolor zapewnia dyskrecję. Worek wyposażony jest w niewielki, umieszczony na 
jego dnie, kranik zabezpieczony dodatkowo przed przeciekaniem przymocowaną do worka plastikową zatyczką. 
Integralną częścią worka jest, przytwierdzony do niego na state, przylepiec wykonan z materiatu Stomahesive®. 
Posiada on właściwoci ochronne i gojce. Dlatego skutecznie zabezpiecza skórę wokół stomii przed działaniem 
moczu. Worek w rozmiarze 25 mm. - 200 szt.
10. Jednoczęściowy, samoprzylepny worek przeznoczony do urostomii, Od strony skóry worek pokryty jest 
delikatną fizeIiną, jego beżowy kolor zapewnia dyskrecję. Worek wyposażony jest w niewielki, umieszczony na 
jego dnie, kranik zabezpieczony dodatkowo przed przeciekaniem przymocowaną do worka plastikową zatyczką. 
Integralną częścią worka jest, przytwierdzony do niego na state, przylepiec wykonany z materiatu 
Stomahesive®. posiada on właściwoci ochronne i gojące dlatego skutecznie zabezpiecza skórę wokół stomii 
przed działaniem moczu. Worek w rozmiarze 30 mm- 200 szt.
11. Jednoczęściowy otwarty worek do stomii płaskiej i wklęsłej z wbudowaną zapinką na rzep o rozmiarze 28, 
wykonany z włókniny odpornej na wilgoć. Wypukła część przylepca wykonana jest z materiału Durahesive o 
właściwościach ochronnych i gojących. Przylepiec w kontakcie z płynną wydzielina tworzy wokół Stomil 
otulajacy „kołnierz”.Dostępny w 6 rozmiarach:22,25,28,32,35,38 – 200 szt.
12. Jednoczęściowy otwarty worek do stomii płaskiej i wklęsłej z wbudowaną zapinką na rzep o rozmiarze 35, 
wykonany z włókniny odpornej na wilgoć. Wypukła część przylepca wykonana jest z materiału Durahesive o 
właściwościach ochronnych i gojących. Przylepiec w kontakcie z płynną wydzielina tworzy wokół Stomil 
otulajacy „kołnierz”.Dostępny w 6 rozmiarach:22,25,28,32,35,38 – 200 szt.
13. Jednoczęściowy otwarty worek do stomii płaskiej i wklęsłej z wbudowaną zapinką na rzep o rozmiarze 38, 
wykonany z włókniny odpornej na wilgoć. Wypukła część przylepca wykonana jest z materiału Durahesive o 
właściwościach ochronnych i gojących. Przylepiec w kontakcie z płynną wydzielina tworzy wokół Stomil 
otulajacy „kołnierz”.Dostępny w 6 rozmiarach:22,25,28,32,35,38 – 200 szt.
14. Puder gojący, stosuje się przy wszelkiego typu zmianach sączących - gdy na skórze wokół stomii pojawia sie 
wysięk. Zastosowanie pudru na sączącą skórę zwiększa przyczepność sprzętu stomijnego oraz przyspiesza 
proces gojenia. Puder przedłuża czas noszenia sprzętu, poprawia jego szczelność i przyleganie do skóry, 25 g – 
100 szt.
15. Srodek do przepłukiwania i czyszczenia ran oparty na bazie roztworu Ringera oraz dodatku 
polheksanidu,poprawiającym czyszczenie oraz odkażanie rany, środek posiadający znakomitą tolerancję 
tkankową op. 1000 ml. - 20 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 72 710 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (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 20.05.2010r. 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. Katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku polskim.
Część nr: 18 Nazwa: Grupa 18
1)Krótki opis
Grupa 18
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres
1. Maski krtaniowe jednorazowego użytku rurka i mankiet stanowią jeden element dla większego 
bezpieczenśtwa , ze wzmocnionym koniuszkiem rurki nie podwijającym się w trakcie zakładania blokującum 
ponadto górny zwieracz przełyku – 1200 szt.
2. Filtr mechaniczny z hydrofobową, harmonijkową warstwą filtracyjną, o potwierdzonej certyfikatem 
skuteczności filtracji klasiy HEPA 13 , o skuteczność przeciwbakteryjnej minimum: 99,9999 % , p/wirusowej: 
99,9999 %, przestrzeni martwej 80 ml, oporach przepływu 2,0 cm H20 przy 60 l/min., z funkcją wymiennika 
ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,6 mg H20 przy VT=500 ml, o minimalnej i maksymalnej objętości oddechowej 
Vt 300-1200 ml nadrukowanej na obwodzie filtra, waga 37 g, ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno – 
2400 szt.
3. Filtr elektrostatyczny z hydrofobową warstwą filtracyjną, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła 
i wilgoci, o skuteczności przeciwbakteryjnej: 99,9999 % , p/wirusowej: 99,999 %, o przestrzeni martwej 26 ml, 
o oporach przepływu 2,1 cm H20 przy 30 l/min, o nawilżaniu 31 mg H20 przy VT=250 ml, o minimalnej i 
maksymalnej objętości oddechowej Vt 150-1000 ml nadrukowanej na obwodzie filtra,waga 21 g, ze złączem 
prostym, sterylny, z portem kapno – 6000 szt
4. Maska tlenowa dla dorosłych z drenem o długości minimum 200 cm – 6000 szt.
5. Przedłużacz do rurek intubacyjnych złącze rurki obrotowe 90 st., 22 M/15F, port odsysania i bronchoskopu, 
łącznik 15m, rurka karbowana o długości min.10 cm – 6000 szt.
6. Przedłużacz do rurek intubacyjnych złącze rurki obrotowe 90 st., 22 M/15F, port odsysania i bronchoskopu, 
łącznik 15m, rurka karbowana o długości min.10 cm – 2400 szt.
7. Rurka ustno-gardłowa typu Guedel w rozmiarach 00-4, wykonana z medycznej odmiany wysokiej jakości 
PCV, atraumatycznie wykończone wszystkie elementy rurki,kolorowy kod rozmiaru, dostosowane do cewników 
do odsysyania o Ch 08-18 – sterylna – 3000 szt.
8. Zestaw do aerozoloterapii zawierajacy: maskę aerozolową dla dorosłych , dren tlenowy długości 210 cm ze 
złączem uniwersalnym , 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, średnia średnica nebulizowanych czastek (MMAD) 2,7 µm , czysty biologicznie 
– 800 szt.
9. Złębnik zołądkowy dł. 80 cm, CH 14-30 – 1500 szt.
10. Kateter do drenażu klatki piersiowej pakowany w plastikowy tubus – 100 szt.
11. Szczoteczki do czyszczenia rurek tracheostomijnych – 20 szt.
12. Rurki tracheostomijne z polietylenu o standardowej długości z otworem na rurce zewnętrznej – 400 szt.
13. Rurki tracheostomijne z polietylenu o standardowej długości bez otworu na rurce zewnętrznej – 200 szt.
14. Rurka tracheostomijna z mankietem niskocisnieniowym wykonane z silikonowanego PCV, linia RTG na 
całej długości,prowadnica , dwie tasiemki mocujące, znakowany balonik, z przexroczystym szyldem Rozmiar: 
6,7,8,9,10 – 620 szt.
15. Filtr infuzyjny neonatologiczny dla wcześniaków i noworodków, maksymalny czas stosowania 96h, 
wyposażony w zacisk szczelinowy i dreny o dłudości 5,5 przed i i 5,5 cm za filtrem oraz samoodpowietrzacz, 
bardzo mały, płaski, łatwy do umocowania, membrana 0,2um , eliminuje cząstki nieorganiczne, bakterie, 
endotoksyny i grzyby, przepływ 100ml/h, objętość wypełnienia 0,4ml, powierzchnia filtrowania 1,65cm2, nie 
zawiera lateksu, sterylizowany radiacyjnie – 300 szt.
16. Katetery do drenażu rad typ Redon z otworami bocznymi dl. 70 cm, pakowane prosto w torebkę papierowo - 
foliową CH 10-18 – 3000 szt.
17. Zastawka 1 x wydechowa do respiratora Carina f. Drager – 100 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 21 444 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (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 20.05.2010r. 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. Katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku polskim.
Część nr: 19 Nazwa: Grupa 19
1)Krótki opis
Grupa 19
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres
1. Torba na wymiociny (24-26x24-26 cm)- jednorazowy, szczelnie zamykany system (torba foliowa + wkładka 
pochłaniająca zapach i ciecz; nie mniej niż 500ml) przeznaczony do zbierania wymiocin. Wyrób medyczny 
grupa I, znak CE. Opakowanie po 20 szt – 78 opakowań.
2. Kaczka męska (34-36x14-16 cm)- jednorazowy, szczelnie zamykany system (torba foliowa + wkładka 
pochłaniająca zapach i ciecz; nie mniej niż 500ml) przeznaczony dla mężczyzn do oddawania moczu. Wyrób 
medyczny grupa I, znak CE. Opakowanie po 20 szt. - 168 opakowań.
3. Torby – osłony na basen do utrzymania higieny pacjentów leżących. (59-61x39x41 cm) – jednorazowy, 
szczelnie zamykany system (torba foliowa + wkładka pochłaniająca zapach i ciecz; nie mniej niż 500ml) 
przeznaczony do wyściełania basenów wielokrotnego użytku. Wyrób medyczny grupa I , znak CE. Opakowanie 
po 20 szt. - 30 opakowań
4. Jednorazowe rękawiczki do mycia bez użycia wody. Nie wymagają moczenia i spłukiwania. Nasączone są 
hipoalergicznym balsamem myjącym delikatnym nawet dla wrazliwej skóry, testowanym dermatologicznie o PH 
5,5-5,8. Zapewniają czystą i pachnacą skórę. Nie wysuszaja i nie podrażniają. Po użyciu pozostawiają uczucie 
lekkiego nakremowania.Mozliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej.wykonane z tkaniny (65% sztucznego 
jedwabiu i 35% poliestru) połączonej metodą klejenia (Nie zszywanej!), zawierające wewnątrz separator 
chroniący dłoń.rozmiar min 23x15cm Produkt zgłoszony do rejestru wyrobów medycznych. Znak CE. 
Opakowanie po 12 szt. - 333 opakowań.
5. Proszek żelujący(koopolimery akrylanu sodu), pochłaniający wilgoć i eliminujący zapach, przeznaczony do 
zbierania płynów o masie do 450 razy większej od masy własnej. W postaci rozpuszczalnych w wodzie 
jednorazowych saszetek zawierających 7g proszku. Pakowane po 100 szt – 12 opakowań.
Szacunkowa wartość bez VAT: 26 704,20 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (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 20.05.2010r. 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. Katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku polskim.
Część nr: 20 Nazwa: Grupa 20
1)Krótki opis
Grupa 20
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres
1. Prowadnice jednorazowego użytku, średnica 0,035'' lub 0,025" długość robocza 4500mm, giętka prosta lub 
zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada 
znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej : 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik 
spiralny, 90mm-400mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy 
od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza 
tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe ; 1 sztuka w opakowaniu – 150 szt.



2. Protezy polietylenowe do dróg żółciowych, jednorazowego użytku, kształt prosty, średnica: 10Fr odległość 
między nacięciami fiksującymi protezę 30, 50, 70, 90, 120, 150mm, minimalna średnica kanału roboczego 
3,7mm – 50 szt.
3. Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 
średnic: 8,5mm, 11,5mm, 15,0mm lub 15mm; 18mm, 20mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu 
powyżej lub poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku 
widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; 
maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7mm - 3,15mm; zewnętrzna 
średnica dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej cześci cewnika 2,45mm 
(7Fr); długość narzędzia 1900mm, maksymalna pojemność balonu 3,4ml powietrza; kompatybilna prowadnica 
0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości (over-the-wire); 
minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm - 3,2mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do 
napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane jest z umieszczonym w części destylnej 
narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światła osłonką na balon; 1 sztuka w 
opakowaniu – 50 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 100 225 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (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 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. Katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku polskim.
Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia w siedzibie Zamawiającego banku sprzętowego (depozyt) w 
zakresie grupy nr 20 wg następującego zestawienia:
poz. 1 – Prowadnica jednorazowego użytku:
średnica 0,035'' - 10 szt
średnica 0,025'' – 6 szt.
poz. 2 – Protezy polietylenowe do dróg żółciowych 10 Fr, odległość między nacięciami fiksującymi protezę:
30 mm – 2 szt.
50 mm – 10 szt.
70 mm – 2 szt.
90 mm – 2 szt.
120 mm – 1 szt.
150 mm – 1 szt.
poz. 3. - jednorazowy balon trójkanałowy – 4 szt.
Czas uzupełniania depozytu
1. czas uzupełnienia depozytu max 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby przez 
Zamawiającego.
2. dostarczenie wyrobów medycznych w czasie max 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby 
przez Zamawiającego, niezwłocznie potwierdzonego fax-em przez osobę upoważnioną przez Lekarza 
Kierującego Oddziałem.
3. dostarczenie jednorazowych kompletów operacyjnych z kasetą w czasie max 48 godzin od telefonicznego 
zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, niezwłocznie potwierdzonego faxem przez osobę upoważnioną 
przez Lekarza Kierującego Oddziałem.

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: 28 049 PLN (słownie:dwadzieścia osiem tysięcy 
czterdzieści dziewięć złotych). Wadium dla poszczególnych grup wynosi:
Grupa 1: 171 PLN 
Grupa 2: 217 PLN 
Grupa 3: 26 PLN 
Grupa 4: 56 PLN 
Grupa 5: 387 PLN 
Grupa 6: 387 PLN 
Grupa 7: 111 PLN 



Grupa 8: 185 PLN 
Grupa 9: 411 PLN 
Grupa 10: 1 358 PLN 
Grupa 11: 4 907 PLN 
Grupa 12: 1 160 PLN 
Grupa 13: 7 644 PLN 
Grupa 14: 992 PLN 
Grupa 15: 4 341 PLN 
Grupa 16: 1 556 PLN 
Grupa 17: 727 PLN 
Grupa 18: 2 144 PLN 
Grupa 19: 267 PLN 
Grupa 20: 1 002 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: 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. Katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku polskim.
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 3do specyfikacji.
2. Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania składania ofert.
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 oraz 



pkt. 10 i 11 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) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów) o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informacja o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej
8) 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).
9) 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.
10) 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.
1. Zamiast dokumentów określonych w specyfikacji w pkt VI.1.A. ppkt. 2, 3, 4,6 – dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) 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 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.
3.3. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w specyfikacji w pkt. VI.1.D. ppkt 1, zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby upoważnione do reprezentacji 
wykonawcy złożone przed, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument ten powinien być wystawiony z 
zachowaniem terminów wskazanych w pkt VI.2. pkt 2 specyfikacji.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
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 formuła spełnia – nie spełnia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.



Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formuła 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 22/2013
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 24,60 PLN
Warunki i sposób płatności: Płatne Gotówką w kasie szpitala w godzinach od 11:00 - 13: 00 lub na rachunek 
bankowy:Deutsche Bank PBC S.A. O/Kraków Nr 72 1910 1048 3400 2331 1121 0001
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
19.8.2013 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 19.8.2013 - 10:30

Miejscowość: 

Budynej Głowny szpitala w Krakowie, Os. na Skarpie 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
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 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).
g) próbki przedmiotu zamówienia w ilości po 2 szt. z każdej pozycji asortymentowej opisanej w grupie nr1-3, 5-
6.
Termin wykonania zamówienia:
a) dostawy sukcesywne w ciągu 12 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.
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 12 miesięcy od dnia podpisania umowy zamówienie nie zostanie 
zrealizowane w pełnym zakresie ilościowym ustalonym w załączniku nr 1 do specyfikacji.
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

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

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
5.7.2013

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

