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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:

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/


Dostawa jednorazowych, sterylnych zestawów chirurgicznych, narzędzi chirurgicznych i 
jednorazowych kompletów chirurgicznych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji 
dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub 
świadczenia usług: SP ZOZ im. S. Żeromskiego w Krakowie
os. Na Skarpie 66
31-913 Kraków.
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
1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  „Jednorazowych,  sterylnych  zestawów  chirurgicznych,
narzędzi chirurgicznych i jednorazowych kompletów chirurgicznych” zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji. Oferowany sprzęt medyczny musi spełniać
wszystkie parametry wymienione w załączniku nr 5 do specyfikacji. Niespełnienie któregokolwiek z
nich skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
2.  Zamawiający dopuszcza  możliwość  składania  ofert  częściowych,  gdzie  część  stanowi  grupa  1,
grupa 2 i grupa 3, grupa 4, grupa 5. Oferty nie zawierające pełnego asortymentu określonego w grupie
zostaną  odrzucone.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zamówienia  mniejszej  ilości  materiałów
medycznych  niż określone w załączniku nr 5 do specyfikacji,  w przypadku zmniejszenia się jego
zapotrzebowania.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia dodatkowego.
5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających i zawarcia umowy ramowej.
6.  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji  elektronicznej  i  stosowania dynamicznego
systemu zakupów.
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
8. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
- okres ważności przedmiotu zamówienia: nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy
9. Dla wszystkich oferowanych grup należy dołączyć do oferty katalogi producenta zawierające pełną
informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku polskim .
10.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu
partię próbną po 1 komplecie z każdej pozycji asortymentowej opisanej w grupie nr 1 oraz po jednej
sztuce z każdej pozycji asortymentowej w grupie 2 i w grupie 4.
11. 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 ze
zm.), 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.
12.  W  przypadku  produktów,  które  nie  podlegają  przepisom  ustawy  z  dnia  20  maja  2010  r.  o
wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze zm.), Wykonawca zobowiązany jest posiadać inne
odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom (art. 36 ust. 4 ustawy).
14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
16. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
17.  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)

33199000, 33141000, 33169000

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 wszystkich 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:
1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  „Jednorazowych,  sterylnych  zestawów  chirurgicznych,
narzędzi chirurgicznych i jednorazowych kompletów chirurgicznych” zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji. Oferowany sprzęt medyczny musi spełniać
wszystkie parametry wymienione w załączniku nr 5 do specyfikacji. Niespełnienie któregokolwiek z
nich skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
2.  Zamawiający dopuszcza  możliwość  składania  ofert  częściowych,  gdzie  część  stanowi  grupa  1,
grupa 2 i grupa 3, grupa 4, grupa 5. Oferty nie zawierające pełnego asortymentu określonego w grupie
zostaną  odrzucone.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zamówienia  mniejszej  ilości  materiałów
medycznych  niż określone w załączniku nr 5 do specyfikacji,  w przypadku zmniejszenia się jego
zapotrzebowania.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia dodatkowego.
5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających i zawarcia umowy ramowej.
6.  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji  elektronicznej  i  stosowania dynamicznego
systemu zakupów.
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
8. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
- okres ważności przedmiotu zamówienia: nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy
9. Dla wszystkich oferowanych grup należy dołączyć do oferty katalogi producenta zawierające pełną
informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku polskim .10.Wykonawca ubiegający się o
udzielenie zamówienia zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu partię próbną po 1 komplecie z
każdej  pozycji  asortymentowej  opisanej  w  grupie  nr  1  oraz  po  jednej  sztuce  z  każdej  pozycji
asortymentowej w grupie 2 i w grupie 4.
11. 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 ze
zm.), 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.
12.  W  przypadku  produktów,  które  nie  podlegają  przepisom  ustawy  z  dnia  20  maja  2010  r.  o
wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze zm.), Wykonawca zobowiązany jest posiadać inne
odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom (art. 36 ust. 4 ustawy).
14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
16. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
17.  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.

Szacunkowa wartość bez VAT: 2 416 081,50 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Grupa 1
1)Krótki opis



Grupa 1
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33199000, 33141000, 33169000

3)Wielkość lub zakres
1. Sterylny zestaw uniwersalny z Mayo, wykonany z włókniny laminowanej min. 2–warstwowej, min.
skład kompletu: serwety operacyjne samoprzylepne: min. 150x240 cm, 170x175 cm i 2 serwety min.
75x90; serweta na stolik instrumentariuszki: min. 140x190 cm; serwety na stolik Mayo: min. 80x145
cm; przylepiec taśmowy : min. 10x50 cm - 4000 szt.
2. Sterylny zestaw uniwersalny, wykonany z włókniny laminowanej min. 2–warstwowej, min. skład
kompletu: serwety operacyjne samoprzylepne: 2 serwety min. 170x175 cm i 2 serwety min. 75x90 cm;
serweta na stolik instrumentariuszki: min. 100x150 cm - 3000 szt.
3. Sterylny zestaw do artroskopii kolana, wykonany z włókniny laminowanej 3-warstwowej. Skład
kompletu: 2 x przylepiec taśmowy: min. 10x50cm; serweta na stolik Mayo: min.80x145 cm; serweta
do artroskopii z torbą na płyny i uchwytem typu Velcro oraz samouszczelniającymi  się otworami,
min.200x320 cm; serweta operacyjna min. 150x175 cm; rękaw na kończynę min. 25x80 cm, serweta
na stolik instrumentariuszki: min.140 x 190 cm, rurka drenowa: min. 130cm - 400 szt.
4.  Sterylny zestaw do chirurgii  biodra  wykonany z włókniny laminowanej  min.  2–warstwowej  ze
wzmocnieniami.  Skład  kompletu:  1  serweta  na  stolik  narzędziowy  min.140x190cm;  1  obłożenie
stolika Mayo złożone teleskopowo min.  80x145cm; 1 serweta samoprzylepna min.  170x300cm;  1
serweta  samoprzylepna  z  wycięciem „U” min.  260x200cm,  wycięcie„U” 6,5x90cm (wzmocnienie
160x150cm); 1 serweta pomocnicza min. 150x150cm; 1 serweta operacyjna min. 75x90cm; 1 osłona
na kończynę min. 35x120cm; 2 taśmy samoprzylepne min. 10x50cm - 2000 szt.
5. Sterylny zestaw do dłoni/stopy z Mayo, wykonany z włókniny laminowanej min. 2-warstwowej.
Skład  zestawu:  serweta  do  zabiegów  dłoni/stopy  min.  225x320cm  z  elastycznym
samouszczelniającym się otworem; serweta na stolik instrumentariuszki: min. 140x190cm; serweta na
stolik typu Mayo: min 80x145cm - 600 szt.
6. Sterylny zestaw do dłoni /stopy,  wykonany z włókniny laminowanej  min.  2-warstwowej. Skład
zestawu: serweta do zabiegów dłoni/stopy min. 150x200cm z elastycznym samouszczelniającym się
otworem; serweta na stolik instrumentariuszki: min. 140x160cm - 400 szt.
7.  Sterylny  zestaw  do  urologii,  wykonany  z  włókniny  laminowanej  min.  2-warstwowej.  Skład
zestawu: serweta urologiczna z workiem do zbiórki płynów, osłoną na palec i dwoma oknami (na
genitalia i  nadłonowym)  min.  150x200cm; serweta na stolik instrumentariuszki:  min.  140x190cm;
przylepiec taśmowy min. 10x50cm – 1400szt.
8. Sterylny zestaw do „małej chirurgii” wykonany z włókniny laminowanej min. 2–warstwowej. Skład
zestawu:  serweta  z  samoprzylepnym  otworem o  śr.  14,5cm;  min.  200x240cm;  serweta  na  stolik
instrumentariuszki min. 140x190cm. - 3000 szt.
9.  Sterylny  zestaw do ginekologii,  wykonany z  włókniny laminowanej  min.  2-warstwowej.  Skład
zestawu: serweta na stolik instrumentariuszki:  min.  100x150cm serweta z oknem samoprzylepnym
7x10cm w rozmiarze min. 100x200cm; 2 osłony na kończynę 75x120cm - 1200 szt.
10. Sterylny zestaw do kończyny, wykonany z włókniny laminowanej 3–warstwowej. Skład kompletu:
2 x przylepiec taśmowy: min. 10x50; serweta na stolik Mayo: min. 80 x145cm; serweta do kończyny z
uchwytem typu Velcro oraz samouszczelniającym się otworem min. 200x320cm; serweta operacyjna
min.  150x175cm;  rękaw  na  kończynę  min.  25x80cm  serweta  na  stolik  instrumentariuszki  min.
140x190cm - 400 szt.
11.  Sterylny  zestaw  do  żylaków  wykonany  z  włókniny  laminowanej  min.  2–warstwowej.  Skład
zestawu:  serweta  na  stolik  instrumentariuszki  min.  140x190cm;  serweta  samoprzylepna  min.
200x240cm; serweta samoprzylepna z wycięciem „U” min. 6,5x95cm w rozmiarze min. 150x240cm;
serweta operacyjna min. 150x200cm - 250 szt.
12. Sterylny zestaw do otolaryngologii wykonany z włókniny laminowanej min. 2–warstwowej. Skład
zestawu:  serweta  operacyjna  z  otworem  samoprzylepnym  min.10x10cm  w  rozmiarze  min.
120x240cm; serweta na stolik narzędziowy w rozmiarze min. 140x190cm - 3600 szt.
13. Zestaw do operacji oczu wykonany z włókniny laminowanej w następującym składzie: 1 serweta
do  nakrycia  stolika  Mayo  min.  80x145cm;  1  serweta  okulistyczna  3-warstwowa  z  oknem
wypełnionym  folią  chirurgiczną  (8x10cm)  i  kieszenią  na  płyny,  o  wymiarze  min.  150x150cm;  1
serweta 2-warstwowa min. 75x75cm; 2 pokrowce na podłokietniki min. 25x80cm z przylepcami –
100szt.
14. Zestaw do operacji laryngologicznych: wykonany z włókniny laminowanej min. 2-warstwowej z
obszarami  dodatkowych  chłonnych  wzmocnień,  w  następującym  składzie:  1  serweta  na  stolik
narzędziowy min. 140x190cm; 1 obłożenie stolika Mayo min. 80x145cm; 1 serweta samoprzylepna z
wycięciem ,,U", min.  125x150cm (wzmocnienie 45x40cm);  1 serweta samoprzylepna wzmocniona



min.  200x200cm  (wzmocnienie  50x75cm);  1  taśma  samoprzylepna  min.  10x50cm;  2  ręczniki
celulozowe min. 30x30cm - 700 szt.
15.  Zestaw  do  operacji  głowy/szyi  wykonany  z  włókniny  laminowanej  min.  2-warstwowej  z
obszarami  dodatkowych  chłonnych  wzmocnień,  w  następującym  składzie:  1  serweta  na  stolik
narzędziowy min. 140x190cm; 1 obłożenie stolika Mayo min. 80x145cm; 1 serweta samoprzylepna z
wycięciem  „U”  min.  150x240cm,  wycięcie  „U”min.  6,5x60cm;  1  serweta  samoprzylepna  (ekran
anestezjologiczny) min. 200x240cm, 1 taśma samoprzylepna min. 10x50cm; 2 ręczniki celulozowe
min. 30x30cm - 600 szt.
16.  Zestaw  do  cięcia  cesarskiego  wykonany  z  włókniny  laminowanej  min.  2-warstwowej  w
następującym składzie: 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki min. 150x200cm; 1 serweta do
nakrycia stolika Mayo min. 80x145cm; 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem
min. 29x19cm wypełnionym folią chirurgiczną min. 250x315 cm; 1 chłonna serweta dla noworodka
min. 87x90cm; 1 taśma samoprzylepna min. 10x50cm; 2 ręczniki celulozowe min. 30x30cm; 1 fartuch
chirurgiczny wzmocniony XL; 2 fartuchy chirurgiczne wzmocnione XXL - 3000 szt.
17.  Zestaw  do  szycia  po  episiotomii:  1  serweta  laminowana  na  stół  narzędziowy  (owinięcie
pakietu)min.  75X45cm,  1 serweta laminowana operacyjna min.  90x75cm,  1 nożyczki  chirurgiczne
stalowe proste ostro tępe 14,5cm, 1 imadło chirurgiczne stalowe typu Mayo-Hegar 14cm, 1 pęseta
chirurgiczna  stalowa  standardowa  prosta  14cm,  1  kleszczyki  plastikowe  proste  24cm,  1  ręcznik
celulozowy, 10 kompresów włókninowych 7,5x7,5cm, 5 tupferów gazowych dużych 24x24cm - 400
szt.
18. Zestaw do usuwania szwów: 3 tupfery włókninowe wielkości śliwki, 1 pęseta anatomiczna stalowa
typu Adson 12cm, 1 pęseta anatomiczna plastikowa 12,5cm, 1 ostrze - skalpel 6,5cm. Opakowanie -
tacka typu blister z wgłębieniem na płyny - 8000 szt.
19.  Zestaw  do  wkłucia  centralnego:  1  serweta  min.  150x100cm,  otwór  przylepny  min.  10cm,
decentralnie;  1  ostrze  do  obcinania  szwów  6,5cm;  1  Imadło  chirurgiczne  Mayo-Hegar  12cm;  1
strzykawka Luer 20ml, 2-części; 10xkompres z włókniny 7,5x7,5cm; 3xtupfer z gazy; 1xopatrunek
foliowy  10x14cm;  1  fartuch  chirurgiczny  L,  1  pojemnik  plastikowy  120  ml,  z  podziałką;  1  x
kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 19 cm - 400 szt.
20.  Zestaw  do  cewnikowania  pęcherza:  1  kleszczyki  plastikowe  typu  Kocher  14cm,  1  pęseta
plastikowa anatomiczna 12,5cm, 5 kompresów gazowych min. 7,5x7,5cm, 4 tupfery gazowe wielkości
śliwki, 1 serweta włókninowa min. 45x75cm, 1 serweta włókninowa min. 75x90cm z otworem 10cm,
1 strzykawka Luer 20ml, 1 igła 1,2mm x 40mm, 1 żel poślizgowy w saszetce 2,7g, 1 woda sterylna w
ampułce 20ml, 1 para rękawiczek rozmiar M. Opakowanie - tacka typu blister z wgłębieniem na płyny
- 2000 szt.
21. Zestaw do zmiany opatrunku: 1 kleszczyki typu Kocher 14cm, 1 pęseta anatomiczna plastikowa
12,5cm, 8 kompresów gazowych 7,5x7,5cm, 5 tupferów gazowych wielkości śliwki, 1 serweta min.
38x45cm.
Opakowanie - tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny - 3000 szt.
22. Zestaw do dezynfekcji:  5 tupferów włókninowych wielkości jajka,  1 kleszczyki  typu Korcang
24cm, 1 miseczka plastikowa 150ml. Opakowanie - tacka typu blister z wgłębieniem na płyny - 1400
szt.
23. Zestaw porodowy: 1 serweta na stolik narzędziowy min. 150x100cm, 6 ręczników celulozowych
min. 33x33cm, 2 białe serwety chłonne dla noworodka min. 87x90cm, 2 serwety włókninowe min.
45x75cm, 20 kompresów włókninowych min. 10x10cm, 1 nieprzemakalny podkład z rozdrobnionej
celulozy min. 57x90cm, 1 duży tupfer gazowy z RTG - 2400 szt.
24. Zestaw chirurgiczny: 1 serweta na stół narzędziowy (owinięcie pakietu) min. 90x75cm, 1 serweta
włókninowa przylepna 2-częściowa z regulacją otworu min. 75x90cm, 1 skalpel jednorazowy nr. 10, 1
nożyczki stalowe zagięte typu Metzenbaum tępo ostre 14,5cm, 1 imadło chirurgiczne stalowe typu
Mayo-Hegar  14cm,  1 pęseta chirurgiczna stalowa standardowa prosta 14cm,  1 kleszczyki  stalowe
anatomiczne  zagięte  typu  Halsted-  Mosquito  12,5cm,  1  kleszczyki  plastikowe  proste  14cm,  1
pojemnik plastikowy 150ml, 5 kompresów włókninowych 5x5cm, 10 kompresów z gazy 7,5x7,5cm, 3
tupfery z gazy 20x20cm - 800 szt.
25. Zestaw do operacji krocza wykonany z włókniny laminowanej min. 2-warstwowej z obszarami
dodatkowych chłonnych wzmocnień, w następującym składzie: 1 serweta na stolik narzędziowy min.
140x190 cm; 1 serweta ginekologiczna z workiem do zbiórki płynów min. 290x250cm, okno 9x1 cm;
1  nieprzylepna  serweta  do  podłożenia  pod  pośladki  min.75x90cm;  1  taśma  samoprzylepna
min.10x50cm; 1 ręcznik celulozowy min. 30x30cm - 1400 szt.
26. Jałowy zestaw do laparoskopii duży o składzie: 1 serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa min.
200x150cm; 1 serweta 3-warstwowa do laparoskopii min. 260x320cm z samoprzylepnym otworem
26x30cm z 6 zintegrowanymi  kieszeniami  na narzędzia  oraz z dodatkowym otworem 12x15cm z
zasłaniającą  klapką  w  okolicy  annusa  (serweta  ze  zintegrowanymi  osłonami  na  nogi  i  ekranem
anestezjologicznym oraz z prowadnicami drenów z obu stron); 1 serweta nieprzylepna 2-warstwowa



min.  90x75cm;  1 serweta  na stolik  Mayo  min.  80x145cm;  1 fartuch  chirurgiczny L;  2  x  fartuch
chirurgiczny XL;20 x kompres z gazy z nitką RTG 10x10cm, 12W17N; 3 x tupfer z gazy, 1 miska
plastikowa  250ml,  z  podziałką;  2  x  osłona  na  kable  kamery  12-15  x  220-250cm,  z  tekturową
prowadnicą; 2 x ręcznik celulozowy min. 30x30cm; 1 czyścik do koagulacji 5x5cm kontrastujący w
RTG - 200 szt.
27.  Jałowy  zestaw  do  laparoskopii  uniwersalny  o  składzie:  1  serweta  na  stół  narzędziowy  2-
warstwowa;  1  serweta  2-warstwowa  samoprzylepna  175x170cm;  1  serweta  2-warstwowa
samoprzylepna  240x150cm;  2  x  serweta  2-warstwowa  samoprzylepna  90x75cm;  1  kieszeń
samoprzylepna 2-sekcyjna 43x38cm; 1 serweta na stolik Mayo 80x145cm; 1 fartuch chirurgiczny L; 2
x fartuch chirurgiczny XL; 20 x kompres z gazy 10x10cm, 12W17N; 3 x tupfer z gazy;  1 miska
plastikowa  250  ml,  z  podziałką;  2  x  osłona  na  kable  kamery  13-15x220-250cm;  4  x  ręcznik
celulozowy min. 30x30cm; 2 x uchwyt rzepowy; 1 czyścik do koagulacji 5x5 cm - 1500 szt.
28. Jałowy zestaw do znieczulenia przewodowego o składzie: 1 serweta na stół narzędziowy 75x45cm
(opakowanie zestawu);  1 serweta epiduralna przylepna 60x75cm,  otwór przylepny romb 10x10cm
decentralnie; 1 igła injekcyjna 25G, 0,50x38mm; 1 igła injekcyjna 18 G, 1,20x38mm; 1 strzykawka 2
ml Luer, 2 części;  1 strzykawka 5 ml  Luer, 2 części;  1 opatrunek na ranę operacyjną 7,2x5cm; 1
kleszczyki 19 cm; 3 x kompres z włókniny 10x10cm; 6 x tupfer z gazy; 1 pojemnik plastikowy 120 ml
z podziałką - 4000 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Grupa 2
1)Krótki opis
Grupa 2
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33199000, 33141000, 33169000

3)Wielkość lub zakres
1. Jednorazowe jałowe fartuchy dla operatorów wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS,
wyposażone  w  nieprzemakalne  wstawki  w  rękawach  i  przedniej  części  fartucha,  z  elastycznym
mankietem min. 6 cm, posiadające sterylne plecy,  zapinane przy szyi  na rzepy oraz troki złączone
kartonikiem, umożliwiające sterylne wiązanie fartucha L, XL - 8 000 szt.
2. Jednorazowe jałowe fartuchy dla operatorów wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS, z
elastycznym mankietem min. 6 cm, posiadające sterylne plecy, zapinane przy szyi na rzepy oraz troki
złączone kartonikiem, umożliwiające sterylne wiązanie fartucha L,XL - 8 000 szt
3. Jednorazowe jałowe fartuchy chirurgiczne, wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS, z
elastycznym mankietem min. 6 cm, wiązanie z tyłu tylko na troki L, XL - 42 000 szt.
4.  Jednorazowy jałowy komfortowy fartuch  chirurgiczny wykonany z  włókniny polipropylenowej
typu  SMS,  szerokie  rękawy typu  reglan  umożliwiające  swobodę  ruchów,  zapinany na  plecach  w
dowolnym  miejscu  jednoczęściową  taśmą  oraz  na  troki  złączone  kartonikiem -  "sterylne  plecy",
posiadający "oddychające" wzmocnienia w części przedniej i na całej długości rękawów, rozmiar XL -
długość fartucha 150 cm - 600 szt.
5.  Jednorazowy jałowy komfortowy fartuch  chirurgiczny wykonany z  włókniny polipropylenowej
typu  SMS,  szerokie  rękawy typu  reglan  umożliwiające  swobodę  ruchów,  zapinany na  plecach  w
dowolnym  miejscu  jednoczęściową  taśmą  oraz  na  troki  złączone  kartonikiem -  "sterylne  plecy",
posiadający "oddychające"  wzmocnienia  w części  przedniej  i  na  całej  długości  rękawów,  rozmiar
XXL - długość fartucha 160 cm - 400 szt.
6.  Jednorazowy  jałowy  fartuch  nieprzesiąkliwy  dla  cieczy  i  płynów  ustrojowych,  wykonany  z
włókniny foliowanej o gramaturze min. 42 g/m2, rękawy zakończone mankietem lub gumką, rozmiar
uniwersalny - 7 200 szt.
4)Informacje  o  różnych  datach  dotyczących  czasu  trwania  lub  rozpoczęcia/realizacji
zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Grupa 3
1)Krótki opis
Grupa 3
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33199000, 33141000, 33169000

3)Wielkość lub zakres



1.  Komplet  chirurgiczny  jednorazowego  użytku  (bluza  i  spodnie).  Nogawki  bez  ściągaczy.  W
spodniach zamiast  gumki  wciągnięty trok, bluza z min.  1 kieszenią, materiał na całej powierzchni
włóknina typu SMS - 100% polipropylen o gramaturze min.38 g/m2.  Rozmiar  M, L,  XL, XXL -
28000 szt.
2.  Czepek  chirurgiczny  z  taśmą  przeciwpotną  dookoła  głowy  oraz  wydłużoną  częścią  tylną  ze
ściągaczem  wykonany  z  włókniny  wiskozowej  o  gramaturze  min.25g/m2.  Brak  gumki  w  części
przedniej - 54 000 szt.
3. Czepek w kształcie hełmu, zapewniający pełną ochronę (osłonięta głowa i szyja), wiązany na troki
wokół szyi.  W części  przedniej wszyta  wstawka pochłaniająca pot.  Czepek wykonany z włókniny
wiskozowej o gramaturze min.25g/m2 - 10 000 szt.
4.  Czepek  typu  furażerka,  część  przednia  wydłużona  z  możliwością  wywinięcia,  w  części  tylnej
ściągacz, wykonany w całości z pochłaniającej pot włókniny wiskozowej o gramaturze min.25g/m2 -
2000 szt.
5. Czepek chirurgiczny typu furażerka, boki wykonane z dwóch warstw chłonnej włókniny, wykonany
w całości z pochłaniającej pot włókniny wiskozowej o gramaturze min.25g/m2 - 14 000 szt.
6. Okrągły czepek chirurgiczny, z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 14g/m2, ściągnięty
lekko elastyczną taśmą, rozmiar uniwersalny - 64 000 szt.
7.  Maska  chirurgiczna  pełnobarierowa  z  wykonana  z  trzech  warstw  wysokiej  jakości  włóknin,
wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na
troki - 148 000 szt.
8.  Koszula przedoperacyjna dla pacjenta,  wykonana z włókniny polipropylenowej  o masie  min.38
g/m2. Rozmiar 110x140 cm. W kształcie tuniki wiązanej z tyłu na 2 pary troków (jedna na wysokości
szyi, a druga w połowie pleców). Krótkie rękawy. Półokrągłe wycięcie pod szyją. Kolor granatowy -
10 000 szt.
9.  Czepek  chirurgiczny  typu  kaptur  zakrywający  szyje  oraz  ramiona,  wykonany  w  całości  z
pochłaniającej pot włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25 g/m2 -2 000 szt.
10.  maska  Chirurgiczna  pełno  barierowa  wykonana  z  44  warstw  wysokiej  jakości  włóknin,
wyposażona w osłonę na oczy, wiązana na troki - 2 000 szt.
4)Informacje  o  różnych  datach  dotyczących  czasu  trwania  lub  rozpoczęcia/realizacji
zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Grupa 4
1)Krótki opis
Grupa 4
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33199000, 33141000, 33169000

3)Wielkość lub zakres
1. Serweta sterylna wykonana z włókniny laminowanej min. 2-warstwowej o rozmiarze min. 150x240
cm - 10 000 szt.
2. Sterylna serweta z otworem o wymiarach min. 50x60 cm, wykonana z włókniny laminowanej min.
2-warstwowej, z otworem 7 cm otoczonym taśmą lepną - 20 000 szt.
3. Sterylna serweta z otworem o wymiarach min. 120x150 cm, wykonana z włókniny laminowanej
min. 2-warstwowej, z otworem 7 cm otoczonym taśmą lepną - 2 000 szt.
4.  Serweta  sterylna  wykonana  z  laminatu  min.  dwuwarstwowego  nieprzemakalnego  z  warstwą
chłonną. Rozmiar: min. 75x90 cm - 6 000 szt.
5.  Serweta  sterylna  na  stół  narzędziowy  wykonana  z  laminatu  min.  dwuwarstwowego
nieprzemakalnego z warstwą chłonną. Rozmiar:min. 100 x 150 cm - 8 000 szt.
6.  Serweta  sterylna  na  stół  narzędziowy  wykonana  z  laminatu  min.  dwuwarstwowego
nieprzemakalnego z warstwą chłonną. Rozmiar: min. 150 x 200 cm - 9 200 szt.
7.  Serweta  sterylna  wykonana  z  laminatu  min.  dwuwarstwowego  nieprzemakalnego  z  warstwą
chłonną. Rozmiar:min. 50X50 cm - 26 000 szt.
8. Serweta sterylna samoprzylepna wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego z
warstwą chłonną. Rozmiar: min. 75x90 cm - 7 700 szt.
9.  Serweta  sterylna  wykonana  z  laminatu  min.  dwuwarstwowego  nieprzemakalnego  z  warstwą
chłonną. Rozmiar: min. 75x75 cm - 6 000 szt.
10. Serweta sterylna z podwójnym workiem do gromadzenia płynów (worek 75x58cm), wykonana z
laminatu min. dwuwarstwowego. Rozmiar: min. 100x120cm (plus mankiet 20 cm) - 3 000
11. Sterylne ręczniki celulozowe do osuszania rąk o wymiarze min. 30x30 cm (pakowane po dwie
sztuki). Waga podstawowa min.58g/m2 - 8 000 szt.



12. Sterylne taśmy włókninowe samoprzylepne do mocowania serwet o rozmiarze min. 10 x 50cm - 4
000 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Grupa 5
1)Krótki opis
Grupa 5
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33199000, 33141000, 33169000

3)Wielkość lub zakres
1. Pęseta anatomiczna standardowa prosta 14 cm - 600 szt.
2. Pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm - 600 szt.
3.Nożyczki do episiotomii typu Braun-Stadler 14,5 cm – 500
4. Ostro tępe proste nożyczki chirurgiczne 14,5 cm - 1 800 szt.
5. Ostra łyżka kostna 16,5 cm - 600 szt.
6. Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14 cm - 400 szt.
7. Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm - 1 200
8. Kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher 14 cm - 400 szt.
9. Kleszczyki do zaciskania drenów proste 16 cm - 400 szt.
10. Ostro ostre proste nożyczki chirurgiczne 13 cm - 1 200 szt.
11. Tępo tępe proste nożyczki chirurgiczne 14,5 cm - 400 szt.
4)Informacje  o  różnych  datach  dotyczących  czasu  trwania  lub  rozpoczęcia/realizacji
zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

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

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 24 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery
tysiące ). Wadium dla poszczególnych grup wynosi:
Grupa 1: 13 500,00 PLN 
Grupa 2: 4 000,00 PLN 
Grupa 3: 2 900,00 PLN 
Grupa 4: 3 000,00 PLN 
Grupa 5: 600,00 PLN 
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
III.1.2)Główne warunki  finansowe i  uzgodnienia  płatnicze  i/lub odniesienie  do odpowiednich
przepisów je regulujących:
Płatność  należności  z  tytułu  dostawy materiałów będzie  dokonywana  po  podpisaniu  przez  strony
dokumentów potwierdzających realizację dostawy na podstawie faktury w terminie min. 30 dni od
daty dostarczenia tych dokumentów Odbiorcy.
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 III.2.1) ppkt. 1-6 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: Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty, pod rygorem
jej odrzucenia dla wszystkich oferowanych grup
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 potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów.
Dodatkowo dla grup 1
1. Certyfikat walidacji procesu sterylizacji
Dodatkowo dla grup 3poz. 7 i 10
1. Oświadczenie, że maska spełnia wymagania normy EN 14683 (typ II).
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 3 do 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. III.2.1)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  pkt  III.2.1)  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  punkcie  III  2.  1)  –  zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub
administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo  zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w
zakresie określonym w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
2.  Dokumenty  wskazane  powyżej  powinny  być  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed
upływem terminu składania  ofert,  za  wyjątkiem dokumentu potwierdzającego,  że Wykonawca  nie
zalega  z  uiszczeniem podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i  zdrowotne  albo  że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, który powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli  w kraju zamieszkania osoby lub w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.2.1. ppkt 11.1, 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 III.2. pkt 11.2
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.  Wykonawca  posiada
rachunek,  potwierdzającej  wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową
Wykonawcy,  wystawionej  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert.
Ocena  spełniania  warunku  dokonana  zostanie  zgodnie  z  formułą  spełnia  -  nie  spełnia.  Jeżeli
Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na
zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów na  zasadach określonych  w art.  26  ust.  2b  ustawy,
Zamawiający wymaga  przedłożenia  informacji  o  której  mowa  w pkt.  III.  2.2  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).
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  warunku  dokonana  zostanie  zgodnie  z
formułą spełnia - nie spełnia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta



IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do 
udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w 
specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP 14/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
16.5.2014 - 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: 16.5.2014 - 10:30

Miejscowość: 

SP ZOZ im. S. Żeromskiego , os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, 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
1. szczegółową ofertę cenową (według wzoru tabeli zamieszczonej w pkt. XIV/2 specyfikacji),
2.  wypełniony formularz  ofertowy zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji,
3.  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),
4. w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, o którym mowa
w rozdziale VIII pkt. 8b specyfikacji,
5. 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,
6. próbki przedmiotu zamówienia w ilości po 1 komplecie z każdej pozycji asortymentowej opisanej
w grupie nr 1 i w ilości po 1 szt. z każdej pozycji asortymentowej opisanej w grupie 2 i 4
7. w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy
do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo8. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie – dokument stwierdzający
ustanowienie  przez  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  pełnomocnika  do
reprezentowaniaich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. potwierdzenie wniesienia wadium
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
został 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

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
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:
2.4.2014

Pismo zatwierdził

Dyrektor Szpitala – Zbigniew J. Król

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

