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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: Elżbieta Jastrzębska-Kukawka
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 sprzętu jednorazowego użytku
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: Apteka Szpitala 
Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

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/


Kod NUTS PL213

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu 
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320, 33141600, 33141620, 33141640, 33141641, 33141323, 33184200, 33141621

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:
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 
Zestaw do podawania diety dojelitowo w wersji grawitacyjnej w wersji 3 w 1.Pasujący do butelek i opakowań typu Pack. szt 
300
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: grupa 2 
1)Krótki opis 
1 Zestaw do podawania diet dojelitowych w opakowaniach typu Pack i EasyBag przez pompę Applix Smart długości min 
200cm z komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do zgłębników typu EN - lock szt 300
2 Zestaw do podawania diet dojelitowych w opakowaniach typu Pack i EasyBag przez pompę Amica długości min 200cm z 
komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do zgłębników typu EN - lock szt 300
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: grupa 3 
1)Krótki opis 
1 Cewnik Tiemann wykonany z PCV, silikonowany, przezroczysty, rozmiar kodowany kolorystycznie, długość 40cm, 
rozmiary CH 12-20 szt 720
2 Jałowy zestaw dobowej zbiórki moczu w składzie: transparentny cewnik 100 % silikon z balonem 10ml, zintegrowany 
fabrycznie z workiem do dobowej zbiórki moczu poj. 2000 ml posiadającym bezigłowy port do pobierania próbek oraz 
system troczenia (haki i sznurek), z komorą kroplową z zastawką, worek z filtrem odpowietrzającym skalowany co 25 ml od 
25 ml do 100 ml oraz co 100 ml od 100 ml do 2000ml; dren o dł. 120 cm z plastikowym klipsem do podwieszenia oraz klemą
do zaciskania światła, z plastikową osłonką na worku do zamocowania odpływu; ze strzykawką zawierającą 10% glicerynę 
do wypełnienia balonu cewnika, CH cewników: 12-22, zestaw z możliwością utrzymania do 6 tygodni, pakowany fabrycznie
razem, podwójnie w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrznie folia-papier. szt 150
3 Zestaw do cystostomii z cewnikiem typu pigtail długości 550mm wykonanym z poliuretanu, bez balonu, w zestawie 
skalpel, rozrywalny trokar, fiksator przylepny, worek na mocz 2L z drenem 90cm i zastawką antyzwrotną. Długość 
igły/trokaru 80mm dla zestawów w roziarze CH 8, 120mm dla zestawów w rozmiarze CH 10,12,14. Rozmiary CH 
8,10,12,14 szt 80
4 Kranik odcinający wykonany z poliwęglanu , z trójramiennym pokrętłem, wyczuwalną i optyczną identyfikacją polożenia , 
mechanizm zapewniający skokową zmianę polożenia zmiane pozycji co 45 stopni w zakresie 360 stopni, z przedłużaczem o 
średnicy mikro długości 15cm, obętość wypełnienia 0,3ml, przedłużacz wykonany z PCV, nie zaierajcy DEHP, 
sterylizowany radiacyjnie szt 1 000
5 Sonda Sengstakena do tamponady krwawień z przełyku - wykonana z miękkiej gumy , trójdrożna z dwoma balonami i 
balonami pilotowymi wykonanymi z materiału silkoatex z podziałką ,pierścień znacznikowy nieprzenikliwy dla 
promieniowania RTG, długość około 100cm, balon przełykowy długość około 22cm , rozmiar CH : 16,18, 21 szt 40
6 Rurka intubacyjna wykonana zmedycznego PCV, z mankietem niskociśnieniowym , ze znacznikiem głębokości intubacji w
postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, minimum 2 oznaczenia rozmiaruna korpusie rurki i dodatkowo na
łączniku 15mm, gładkie atraumatyczne krawędzie , liniaRTG na całej długości rurki, skalowana jednostronnie co 1cm , z 
otworem Murphy, niebieski balonik kontrolny , sterylna , w rozmiarach od 2,5 do 10,0 co pół szt 10 000
7 Rurka dooskrzelowa dwuświatłowa , prawa lub lewa z z dwoma niskociśnieniowymi mankietami uszczelniającymi , 



bezbarwnym dotchawiczym, z bezbarwnym balonikiem kontrolnym oraz niebieskim oskrzelowym , z niebieskim balonikiem 
kontrolnym. Linia RTG na całej długości rurki , markery RTG mankietów uszczelnających. Mankiet uszczelniający 
oskrzelowy w rurce prawej o przekroju trapezoidalnym z oczkiem Murphy o długości minimum 10mm. Rurka wykonana z 
PCV , bez lateksu, z prowadnicą ze stoperem. W zestawie 2 kątowe łączniki każdy podwójnie - obrotowy , z podwójnym 
uszczelnieniem umożliwiwjącym bronchoskopię , przeżroczysty łącznik Y , 2 cewniki do odsysania z kontrolą siły ssania , 
sterylne . Rozmiary 37,39,41 szt 30
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: grupa 4 
1)Krótki opis 
1 Zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego, sterylny, przezroczysta probówka 10ml, w zestawie 
naklejka i nakrętka umożliwiająca oznaczenie próbki i jej transport, łączniki pasujące do każdego typu cewnika do 
odysysania szt 800
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: grupa 5 
1)Krótki opis 
1  System do  operacyjnego  leczenia  nietrzymania  moczu  u  kobiet  techniką  pojedynczego  nacięcia.  Parametry  :  System
jednorazowy. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa,składająca się z części podcewkowej oraz 2 ramion mocujących z
systemem kotwiczącym składających się z licznych punktów mocowania na każdym ramieniu mocującym. Termoszczelne
brzegi  taśmy.  Jednorazowy,  wysuwany,  ergonomiczny prowadnik  o średnicy min  2,2cm przeznaczony do precyzyjnego
umieszczenia taśmy.  Niebieski szew rozlużniający przeznaczony do korekty napięcia taśmy. Dostrzegalny znak w części
centralnej  umożliwia  centryczną  lokalizację  dla  umieszczenia  taśmy  szt  60
2  System  do  operacyjnego  leczenia  nietrzymania  moczu  u  kobiet  (TOT  system  ).  Parametry  :  System  jednorazowy.
Monofilamentowa,  100%  polipropylenowa,niewchłanialna  taśma  o  szerokości  min  1,0cm.  Laserowo  zgrzewane  brzegi
taśmy. System dwóch jednorazowych igieł, charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwupłaszczyznowym
wygięciem igieł o średnicy 3,5mm. implaniacja z dostępu przez otwory zasłonione out- in. szt 120
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: grupa 6 
1)Krótki opis 
1  Małoinwazyjny  system do leczenia  wysiłkowego  nietrzymania  moczu składający się  z dwoch  prowadnic  z  tłoczkami
wypełnionymi  taśmami  bocznymi  zakończonymi  plastikowymi  igłami  oraz taśmy podcewkowej  o wymiarach  minimum
2,2cm x 1,3cm , 2 x taśma boczna- grubość min 0,5mm , gramarura min 82g/m2. Taśma podcewkowa - grubośc min 0,45mm
gramatura min 67g/m2 , porowatość 82%. Materiał polipropylen monofilamentowy. system regulowany symetrycznie szt 70
2 Siatka do leczenia zaburzeń statyki  dna miednicy mniejszej. Polipropylen monofilamentowy.  Implant  o anatomicznym
kształcie. Siatka z czterema ramionami Wymiary minimum 7cm x 8cm x 40cm , grubość minimum 0,65mm , rozmiar porów
1 x 1mm , gramatura 93g/m2 szt 40
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: grupa 8 
1)Krótki opis 
1 Proteza do korekcji cystocele wykonana z polipropylenu monofilamentowefo o anatomicznym kształcie o wymiarach min 
50 x 70 mm, z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą operatorowi rozmieszczenie implantu i czterema ramionami o długości 
ok 17cm (+/- 1cm ). Grubość siatki 0,34mm, gramatura 28g/m2 szt 20
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: grupa 8 
1)Krótki opis 
1 Pojemnik do kału z łopatką sterylny szt 2000
2 Pojemniki na mocz zakręcane , jałowe, pojemność minimum 100ml szt 1000
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320



3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: grupa 9 
1)Krótki opis 
1 Zestaw do szynowania moczowodów pediatryczny czas utrzymania 3-6 miesięcy szt 300
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: grupa 10 
1)Krótki opis 
2 Nitinolowe urządzenie do przechwytywania i usuwania kamieni i innych ciał obcych w drogach moczowych oraz do 
minimalizacji migracji złogów w trakcie litotrypsji wewnątrzustrojowej koszyk 7mm. CH 2,8F/145 szt 40
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: grupa 11 
1)Krótki opis 
1 Zestaw do wymiany do kateterów ( netrostomii) :1. kateter Pigtail 9Fx 45cm , 2. prowadnik "0,35" x 80cm, 3. rozszerzacz z
koszulką rozrywalną , 4. rozszerzacz 7F, 5. kołnierz mocujący, 6. opaska zaciskowa szt 150
2 Zestaw do drenażu przezskórnego metodą dwustopniową : 1. kateter Pigtail 9F x 26cm 2. igła dwuczęściowa 15G x 29cm 
3. igła prosta 18G x 7cm 4. prowadnik 0,35 x 60cm 5. rozszerzacz9F x 18cm 6. kranik jednodrożny 7. przedłużacz dł 25 cm 
8. opaska zaciskowa, kołnierz szt 300
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: grupa 12 
1)Krótki opis 
1 Cewnik pooperacyjny Dufour 3 - drożny , silikonowy, CH 18 - 24 , łącznik luer- lock na kanale do irygacji zapakowany
sterylnie  z  cewnikiem  ,  dł.40cm  szt  40
2 Cewnik nefrostomijny 2 - drożny , silikonowy, z prostą końcówką oraz zintegrowanym balonem pojemności 2ml , rozmiar
Ch  12  -  dł.  40cm  szt  20
3 Cewnik Foleya  3 -  drożny,  silikonowy,  z prostą końcówką z balonem poj. 30ml , rozmiar CH 20 - dł.  40 cm szt 50
4  Igła  do  biopsji,  do  aparatu  Promag  G18  -  dł  20cm  ,  skalowana  do  pistoletu  UD  18/  2009  szt  250
5 Zestawy miękkiego stentu moczowodowego stosowane do czasowego drenażu wewnętrznego moczu z poziomu połączenia
miedniczkowego - moczowodowego do pęcherza na okres 6 miesięcy.  Zestawy te zawierają  stent otwarty - zamknięty ,
prowadnik oraz popychacz. Długość popychacza do 70 cm, długość cewnika 26 -28 cm otwarty - zamknięty utrzymanie 3-6
miesięcy. CH4,7 - 6,7 szt 260
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: grupa 13 
1)Krótki opis 
1 Prowadnica jednorazowego użytku typu Ultra - Pro II - prowadnica przeznaczona do przystawek biopsyjnych typu Ultra -
Pro II  -  zestaw zawiera  pełną gamę kanałow roboczych  z  wyrażnym  oznaczeniem rozmiaru  :  8,5 Fr  ,  14 -  23 GA (z
wyłączeniem 19GA ) - duży wygodny uchwyt z funkcją "quick - relase ", pozwalający odejść prowadnicy od narzędzia bez
konieczności ponownego przeprowadzenia go przez kanał roboczy - komplet składa sie ze sterylnej prowadnicy , osłony
składanej  teleskopowo  typu  CIV  -  Flex  (3D)14  x  147cm,  żel  oraz  elastyczne  opaski  szt  72
2  Prowadnica  endocavitarna  jednorazowego  użytku  współpracująca  z  sondami  GEHealthcare  BE9C  oraz  BE9CS  -
prowadnica CIVICO składa się z jednej owalnej ergonomicznej części ułatwiając użytkowanie jej zakładanie/ zdejmowanie
oraz zapewnia większy komfort jak i bezpieczeństwo dla pacjenta podczas zabiegu , - stabilne oraz bezpiecznie mocowanie
do sondy - brak oporu igły podczas wykonywania procedur - duży kanał dla instrumentów 16 - 18GA - końcówka igły nie
narusza integralności osłony podczas rozstawiania - sterylne opakowanie zawiera prowadnicę , osłony medyczną w rozm. 2 x
20cm oraz 3,5 x 20 cm , żel oraz elastyczne opaski szt 360
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: grupa 14 
1)Krótki opis 



1 Kleszcze wielorazowego użytku gastro lub kolonoskopowe z bolcem lub bez , wielkość łyżeczek 2,4mm dł. 160 lub 230cm
do swobodnego wyboru, minimalny kanał roboczy 2,8mm szt 72
2 Zestaw do opaskowania żylaków przełyku , w skład wchodzi: magazynek spustowy działający w dwóch pozycjach ze 
sznurkiem 122cm , nasadką OptiVu z sześcioma gumkami , przedostatnia przeżroczysta sygnalizująca pozostanie jednej 
opaski , nasadka w rozm. 8,6mm-9,2mm , 9,5mm - 11,5mm , 9,5mm - 13mm , 11mm - 14mm szt 75
3 Zestaw do przeskórnej endoskopowej gastrostomii 20 lub 24 Fr , zakładany techniką " ciągnij " , zestaw kompletny do 
założenia szt 36
4 Gastrostomia wymienna uszczelniająca na balonie , 14Frx5cc , 18 i 24 Fr x x20cc szt 24
5 Sonda żywieniowa do jelita cienkiego zakladana przez nos 8 i 10Fr dł 240cm po prowadnicy 0,035 szt 15
6 Klipsownica jednorazowego użytku rozwarcie 16mm możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania , rotacja 360 st. , 
minimalny kanał roboczy 2,8mm dł. 230cm szt 108
7 Hemospray endoskopowy do tamowania krwawień w górnym odcinku przewodu pokarmowego , cewnik 7 lub 10 Fr dł. 
220cm szt 18
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: grupa 15 
1)Krótki opis 
1 Zestaw do punkcji opłucnej zawierający cienkościenną kaniulę punkcyjną z krótkim szlifem o średnicy 1,8mm dł 80mm, 
dren łączący z końcówką lock , strzykawkę trzyczęściową lock 60ml , z kranikiem trójdrożnym oraz workiem o poj. 2l na 
płyn szt 500
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: grupa 16 
1)Krótki opis 
1 Dren łączący, sterylny, długość 3 metry, średnica 7mm, z końcówkami żeńska doklejana( lejek) -żeńska doklejana( lejek) , 
opakowanie podwójne : wewętrzne folia , zewnętrzne folia - papier szt 500
2 Dren łączący, sterylny, długość 2- 3 metry, średnica 6 - 7mm, z końcówkami żeńska doklejana( lejek) - żeńska doklejana 
( lejek) ,z dodatkowym łącznikiem prostym, opakowanie podwójne : wewętrzne folia , zewnętrzne folia - papier szt 500
3 Dren łączący, sterylny, długość 2 metry, średnica 6 - 7mm, z końcówkami żeńska doklejana( lejek) - męska 
doklejana( stożek schodkowany) , do cewników, opakowanie podwójne : wewętrzne folia , zewnętrzne folia - papier szt 500
4 Dren łączący, sterylny, długość 2 metry, średnica 6 mm, z końcówkami żeńska doklejana( lejek) -męska doklejana( stożek 
schodkowany) , do cewników z regulatorem siły ssania , opakowanie podwójne : wewętrzne folia , zewnętrzne folia - papier 
szt 200
5 Dren łączący, sterylny, długość 2 metry, średnica 6-7 mm, z końcówkami żeńska doklejana ( lejek) - męska z zaworem do 
zamykania siły ssania, opakowanie podwójne : wewętrzne folia , zewnętrzne folia - papier szt 50
6 Zestaw do odsysania Yankauer, sterylny, dren 3 metry, średnica 7mm, zakończony uniwersalną końcówką żeńską 
doklejaną, kanka Yankauer zagięta, bez kontroli siły ssania, opakowanie podwójne : wewętrzne folia , zewnętrzne folia - 
papier szt 300
7 Zestaw do drenażu klatki piersiowej dla noworodków, trzykomorowy - jednorazowego użytku, mechaniczna regulacja siły 
ssania , komora na wydzielinę o pojemności 150 ml szt 10
8 Igła do wielorazowego pistoletu automatycznego NEXTAGE , jednorazowego użytku , rozmiar 18G, długość 200mm szt 
200
9 Klipsy polimerowe niewchlanialne, do klipsownicy laparoskopowej Hem-o-Lock, rozmiar XL (extra duży), zamykające 
naczynia do 16mm, pakowane w sterylne zasobniki po 6 sztuk i po 4 sztuki ( do wyboru) szt 1008
10 Klipsy polimerowe niewchlanialne, do klipsownicy laparoskopowej 5mm Hem-o-Lock, rozmiar ML (średnio duży), 
zamykające naczynia do 16mm, pakowane w sterylne zasobniki po 6 sztuk szt 504
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: grupa 17 
1)Krótki opis 
1 Sterylny jednorazowy pokrowiec na aparaturę o średnicy 80cm ,wykonany z przezroczystego PE o grubości 0,04mm i 
gramaturze 40g\m2o właściwościach zgodnych z wymaganiami normy PN-C89258-2:1997dla tworzyw sztucznych , 
wytrzymałość na zrywanie wzdłuż i w poprzek >18N/cm2oraz wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż i w poprzek 
>650%, ściągnięty gumką umożliwiającą łatwe nałożenie i utrzymanie na przyrządzie , x 1 sztuka szt 2400
2 Sterylny jednorazowy pokrowiec na przewody x 1 sztuka wykonany z przezroczystego PE o grubości 0,04mm i gramaturze
40g\m2 o właściwościach zgodnych z wymaganiami normy PN-C89258-2:1997dla tworzyw sztucznych , wytrzymałość na 
zrywanie wzdłuż i w poprzek >18N/cm2 oraz wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż i w poprzek >650%, złożony 
teleskopowo, z taśmami lepnymi odpornymi na przemakanie do mocowania na końcówkach , pokrowiec o wymiarach 15 - 
17 x 200 - 250 cm szt 4000
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320

3)Wielkość lub zakres



4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: grupa 18 
1)Krótki opis 
1 Zestaw do żywienia dojelitowego z końcowką typu ENLock umożliwiający żywienie pacjenta metodą grawitacyjną szt 500
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: grupa 19 
1)Krótki opis 
1 Roztwór do szkieł endoskopowych sterylnych JG10 szt 3000
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: grupa 20 
1)Krótki opis 
1 Zestaw dla noworodka, jałowy wysterylizowany w tlenku etylenu, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami 
z nr serii, datą ważności, identyfikacją producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torbę 
papierowo foliową .
Skład zestawu:
Serweta z włókniny kompresowej 25cm x 20cm – 6 szt
Podkład chłonny z pulpy celulozowej 60cm x 60cm – 1 szt
Kocyk flanelowy kolorowy 160cm x 75cm
Czapeczka dla noworodka 12cm x 10cm – 1 szt szt 360
2 Zestaw dla noworodka, jałowy wysterylizowany w tlenku etylenu, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami 
z nr serii, datą ważności, identyfikacją producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torbę 
papierowo foliową
Skład zestawu:
Podkład chłonny z pulpy celulozowej 90cm x 60cm – 1 szt
Serwetki z włókniny kompresowej 80cm x 60cm – 2szt
Czapeczka dla noworodka 12cm x 10cm – 1 szt szt 10000
3 Serwetki do osuszania rąk wykonane z włókniny 40g, rozmiar 80cm x 60cm, pakowane po 2 sztuki, jałowe 
wysterylizowane w parze wodnej, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z nr serii, datą ważności, 
identyfikacją producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torbę papierowo foliową . szt 10000
4 Serweta do przechwytywania płynów w kształcie stożka z wkładką modelującą, z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 
56g/m2, z częścią pod pośladkową o dł. 35cm ,całkowita dł. 113cm, jałowa, wysterylizowana w tlenku etylenu. Na 
opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z nr serii, datą ważności, identyfikacją producenta służąca do wklejania 
do dokumentacji medycznej. szt 2400
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: grupa 21 
1)Krótki opis 
1 Sterylny jednorazowy fartuch nieprzemakalny przedni - bez rękawów wykonany z całkowicie nieprzemakalnego, mocnego,
dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 40g\ m2 , wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż włókien 70N , w poprzek 
włókien 24N , oraz o odporności na rozerwanie na sucho i na mokro >80kPa , a także o odporności na penetrację płynu 
>100cmH2O . Fartuch w części tylnej wyposażony w troki o długości 130cm. Rozmiar fartucha XL. Pakowany zgodnie z 
Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie zawiera informację o dacie ważności i numerze serii w formie dwóch 
naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. szt 3000
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: grupa 22 
1)Krótki opis 
1 Dren do pompy obj. podstawowy 8700036SP wykonany z PCV bez DEHP, ostry kolec nakłuwający , łatwa penetracja , 
wygodne nakłucie podwieszonych pojemników , odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny, zamkniecie Euro-Cap, 
ergonomiczny kształt komory kroplowej, idealnie dostosowana do założenia czujnika kropli , elastyczna dolna część o dużej 
pojemności , zabezpieczenie przed cząsteczkami większymi niż 15um - filtr, zacisk rolkowy w kolorze pomarańczowym 
wyposażony w zabezpieczenie kolca po użyciu , długość całkowita 250cm szt 240
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320

3)Wielkość lub zakres



4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: grupa 23 
1)Krótki opis 
1 Zestaw do wprowadzania oraz wymiany elektrod endokawitarnych 6F szt 80
2 Zestaw do przezskórnej biopsji wątroby 15 ,16 ,17 ,18G zawierający : igłę biopsyjną 88mm , strzykawkę 10ml , skalpel nr 
11 , igłę injiekcyjną 0,9 x 40 szt 100
3 Ostrza wymienne jednorazowego użytku ze stali węglowej, bezpośrednio na ostrzu wygrawerowana nazwa producenta oraz
rozmiar ostrza. Opakowanie 100 sztuk op 600
4 Łącznik do regulowanej siły ssania Fingertip szt 3000
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: grupa 24 
1)Krótki opis 
1 Elektroda do czasowej stymulacji serca szt 100
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: grupa 25 
1)Krótki opis 
1 Folia PTFE dla otolaryngologii przeznaczona do stosowania w zabiegach ubytku błony śluzowej rozmiar 40mm x 40mm 
szt 720
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: grupa 26 
1)Krótki opis 
1 Rurki sigmoidoskopowe dł 25cm szt 1000
2 Jednorazowe wkłady o pojemności : 1litr , 1 1/2 litra 2 litry kompatybilne z pojemnikami firmy Medela szt 400
3 Łącznik do łączenia cewnika z workiem , wykonany z latexu i poliamidu szt 240
4 Pojemnik do badań laboratoryjnych: pojemność 100-120ml jałowy szt 6000
5 Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych przy użyciu pompy Medima szt 1200
6 Tasiemki silikonowe do podwieszania naczyń, nieprzepuszczlne dla promieni RTG, kodowane kolorami, długość 38cm : 
białe, żółte, niebieskie, czerwone szt 300
7 Urządzenie do przecinania zaciskaczy do pępowiny szt 2000
8 Wziernik ginekologiczny typu Cusco jednorazowego użytku szt 6000
9 Zaciskacz do pępowiny szt 6000
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27 Nazwa: grupa 27 
1)Krótki opis 
1 Ultra czysty błękit trypanu Iigeneracji , stężenie 0,055%, ampułko-strzykawka o pojemności 0,75ml, stosowany do 
wybarwiania przedniej torby podczas zabiegu kapsuloreksji. Preparat zawiera mannitol,chronący przed wolnymi rodnikami. 
MonoBlue SafR Arcad szt 240
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 28 Nazwa: grupa 28 
1)Krótki opis 
1 Wkład workowy na wydzielinę jednorazowego użytku, pojemność 1000ml , z trwale dołączoną pokrywą , samozaasysający
się po umieszczeniu na pojemniku wielorazowym i włączeniu źródła ssania, o spłaszczonym kształcie, ( przystosowany do 
zawieszenia na aparatach anestezjologicznych ), posiadający w pokrywie tylko jeden króciec przyłączeniowy oraz szeroki 
otwór do wsypywania proszku żelującego i lub pobierania próbek , posiadający filtr hydrofobowy zabezpieczający źródło 
próżni przed zainfekowaniem i zalazniem , kompatybilny z pojemnikami wielorazowymi typu serres szt 2000
2 Wkład workowy na wydzielinę jednorazowego użytku, pojemność 2000ml , z trwale dołączoną pokrywą , samozaasysający
się po umieszczeniu na pojemniku wielorazowym i włączeniu źródła ssania, o spłaszczonym kształcie, posiadający w 
pokrywie tylko jeden króciec przyłączeniowy oraz szeroki otwór do wsypywania proszku żelującego i lub pobierania 
próbek , posiadający filtr hydrofobowy zabezpieczający źródło próżni przed zainfekowaniem i zalazniem , kompatybilny z 



pojemnikami wielorazowymi typu serres szt 6000
3 Wkład workowy na wydzielinę jednorazowego użytku, pojemność 3000ml , z trwale dołączoną pokrywą , samozaasysający
się po umieszczeniu na pojemniku wielorazowym i włączeniu źródła ssania, o spłaszczonym kształcie, posiadający w 
pokrywie tylko jeden króciec przyłączeniowy oraz szeroki otwór do wsypywania proszku żelującego i lub pobierania 
próbek , posiadający filtr hydrofobowy zabezpieczający źródło próżni przed zainfekowaniem i zalazniem , kompatybilny z 
pojemnikami wielorazowymi typu serres szt 6000
4 Worek na wymiociny wykonany z transparentnego PCV , z wyprofilowanym kołnierzem w kształcie maski , skala 
pomiarowa , pojemność 1500ml szt 300
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 29 Nazwa: grupa 29 
1)Krótki opis 
1 Filtr bakteryjny powietrza wydychanego jednorazowego użytku typ D\X 700G-060526-00 szt 60
2 Filtr wentylatora chłodzącego do respiratora typ Bennet 740 G-061263-00 szt 200
3 Filtr wlotu powietrza do respiratora typ Bennet typ 740 G-061263-00 szt 240
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 30 Nazwa: grupa 30 
1)Krótki opis 
1 Zestaw do punkcji opłucnej - worek 2000ml z podziałką, strzykawka 50/60 ml z podziałką, komplet drenów, zawór 
automatyczny jednokierunkowy, trzy igły punkcyjne, sterylny, jednorazowego użytku. szt 240
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 31 Nazwa: grupa 31 
1)Krótki opis 
1 Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem , bursztynowy ( do leków światłoczułych ) z filtrem p/bakteryjnym i 
klapką, z zabezpieczeniem przed wypływem plynu z drenu podczas jego wypełniania - hydrofobowa zatyczka na końcu 
drenu. Długość 180cm. Zestaw nie zawiera DEHP szt 12000
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 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: 15660,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześcset sześćdziesiąt 
złotych ). Wadium dla poszczególnych grup wynosi:
grupa 1 – 80,00 zł
grupa 2 – 60,00 zł
grupa 3 – 820,00 zł
grupa 4 - 20,00 zł
grupa 5 – 1190,00 zł
grupa 6 – 1900,00 zł
grupa 7 – 220,00 zł
grupa 8 – 20,00 zł
grupa 9 - 300,00 zł
grupa 10 – 200,00 zł
grupa 11 – 420,00 zł
grupa 12 – 360,00 zł
grupa 13 – 40,00 zł
grupa 14 - 3500,00 zł
grupa 15 – 180,00 zł
grupa 16 – 300,00 zł
grupa 17 – 350,00 zł
grupa 18 – 90,00 zł
grupa 19 - 530,00 zł
grupa 20 – 1600,00 zł
grupa 21 – 150,00 zł
grupa 22 – 30,00 zł
grupa 23 – 300,00 zł



grupa 24 - 200,00 zł
grupa 25 – 200,00 zł
grupa 26 – 700,00 zł
grupa 27 – 150,00 zł
grupa 28 – 1000,00 zł
grupa 29 - 300,00 zł
grupa 30 – 50,00 zł
grupa 31 – 400,00 zł
2. Forma wpłaty wadium.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub pieniężnych poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275).
3. Wadium wniesione w pieniądzu.
1) Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem, na rachunek bankowy Zamawiającego:
Deutsche Bank PBC S.A. O/Kraków nr 45 1910 1048 3400 2331 1121 0002.
Fakt wniesienia wadium należy potwierdzić poprzez dostarczenie Zamawiającemu kopii dowodu wpłaty.
2) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę.
4. Wadium wniesione w innej formie.
1) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, do oferty należy dołączyć potwierdzoną za
zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu stanowiącego zabezpieczenie wadium. Oryginał tego dokumentu
należy złożyć razem z ofertą nie zszywając go z nią.
2) Z treści gwarancji (poręczenia) powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty
wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy.
3) Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/ poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą,
tj. 60 dni.
5. Zwrot wadium.
Zamawiający zwraca wadium:
1) Wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,
z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji
wskazanej w pkt III.1.1).6.1.i;
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) Na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium w
przypadkach wskazanych powyższej w pkt 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający wyznacza zarazem termin ponownego wniesienia
wadium przez Wykonawcę.
6. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach, gdy:
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych w ofercie;
2) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po 
jego stronie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących: 
Płatność w terminie minimum 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 udzielenia zamówienia zobowiązany jest do złożenia
wszystkich wskazanych w pkt. III.2.1) ppkt. 1 – 6 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.
III.1.4)Inne szczególne warunki 
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: oferowane wyroby medyczne posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania wymagane 
prawem, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o Wyrobach Medycznych.
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.
2. Aktualny odpis 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 potwierdzającego, 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 –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzającego, 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 – 
wystawionego 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 w art. 24 ust. 1 
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. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 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, 10 i 11 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 właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed 
notariuszem.
8. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację 
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
9. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.
10.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.
11. Wymagania dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.
11.1. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa:
– zamiast dokumentów określonych w punkcie III.2.1) ppkt 2, 3, 4 oraz 6 – dokument lub dokumenty wystawione w kraju w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie 
ogłoszono upadłości,
a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
– zamiast dokumentu określonegow punkcie III.2.1) ppkt 5 – zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w 
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.
11.2. Dokumenty wskazane powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, za wyjątkiem dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, 
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, który powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
11.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania,nie wydaje się dokumentów, o których mowa ww. punkcie 11. 2. ppkt. 1, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
kraju miejsca 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 11. 2.
12.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.
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnie - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w 
dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych powyżej
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków 



finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert .
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt.4 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny,
czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt III.2.2) ppkt. 2 .
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w 
wysokości nie mniejszej niż 788750,00 zł ceny oferty (w przypadku złożenia ofert częściowych – sumy cen ofert 
częściowych w następującym zestawieniu
dla grupy 1 – 4 000 PLN
dla grupy 2 – 3 200 PLN
dla grupy 3 – 44 200 PLN
dla grupy 4 – 850 PLN
dla grupy 5 – 100 400 PLN
dla grupy 6 – 64 100 PLN
dla grupy 7 – 11 300 PLN
dla grupy 8 – 600 PLN
dla grupy 9 – 14 900 PLN
dla grupy 10 – 10 800 PLN
dla grupy 11 – 22 500 PLN
dla grupy 12 – 19 400 PLN
dla grupy 13 – 1 800 PLN
dla grupy 14 – 131 200 PLN
dla grupy 15 – 9 400 PLN
dla grupy 16 – 16 400 PLN
dla grupy 17 – 18 900 PLN
dla grupy 18 – 4 800 PLN
dla grupy 19 – 28 500 PLN
dla grupy 20 – 85 500 PLN
dla grupy 21 – 8 100 PLN
dla grupy 22 – 1 400 PLN
dla grupy 23 – 14 900 PLN
dla grupy 24 – 10 500 PLN
dla grupy 25 – 10 700 PLN
dla grupy 26 – 37 400 PLN
dla grupy 27 – 7 100 PLN
dla grupy 28 – 51 300 PLN
dla grupy 29 – 16 500 PLN
dla grupy 30 – 2 500 PLN
dla grupy 31 – 35 600 PLN.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku
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 
Najniższa cena
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 34/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia 
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego 



Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 27.11.2014 - 10:30
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 24,60 PLN
Warunki i sposób płatności: Wyżej wymienioną kwotę należy wpłacić w kasie szpitala w godz. 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 
28.11.2014 - 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 
Dowolny język urzędowy UE
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 
Okres w miesiącach: 24 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert 
Data: 28.11.2014 - 10:30

Miejscowość:  Kraków

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 
VII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU UMOWY.
Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty, pod rygorem jej odrzucenia 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.
3. Dodatkowo dla grupy 31 - oświadczenie producenta, że aparat nie posiada substancji szkodliwej DEHP.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań 
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania 
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą 
elektroniczną albo w terminie 15 dni od dnia przesłania informacji 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 
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VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
17.10.2014


