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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

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@szpital-zeromskiego.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

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

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


II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa niesterylnego 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: 
Magazyn Medyczny Szpitala specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. na Skarpie 66, 31-
913 Kraków.

Kod NUTS PL213

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa niesterylnego sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej 
wyrobami medycznymi zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 6 do SIWZ.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141420

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
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
1 1-x podkład w rolce, nieprzemakalny,wykonany z pulpy celulozowej, zielony lub niebieski. Rolka 50 mb x 40 
cm -- perforowana: min. 35cm – 40 cm, o gr. min. 29 g/ m² oraz filmu PE, o grubości min. 0,016 mm ROL. 
2000
2 1-x podkład w rolce, nieprzemakalny,wykonany z pulpy celulozowej, zielony lub niebieski. Rolka 50 mb x 50 
cm -- perforowana: min. 35cm – 40 cm, o gr. min. 29 g/ m² oraz filmu PE, o grubości min. 0,016 mm ROL. 
5000



3 1-x podkład w rolce, nieprzemakalny,wykonany z pulpy celulozowej, zielony lub niebieski. Rolka 50 mb x 60 
cm -- perforowana: min. 35cm – 40 cm, o gr. min. 29 g/ m² oraz filmu PE, o grubości min. 0,016 mm ROL. 
5000
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać 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.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
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
1 Fartuch higieniczny z włókniny polipropylenowej, o gramaturze min. 30 g / m², stanowiącej barierę dla 
mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, rękawy wykończone elastycznymi 
bawełnianymi mankietami, posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pylący, 
Rozm.M – XL, kolor zielony. szt 3000
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać 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.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
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
1 Fartuch higieniczny z włókniny polipropylenowej, o gramaturze min. 40 g / m², z nieprzemakalnymi 
wstawkami w przedniej części i w rękawach, całkowita ochrona przed przenikaniem płynów, rękawy z 
elastycznym, poliestrowym mankietem. Rozm. uniwersalny szt 4000
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać 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.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
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
1 Fartuch foliowy z cienkiej mocnej folii o grubości minimum – 0,028 mm, biały, pakowany po 100 szt op 110
2 Fartuch foliowy z cienkiej mocnej folii o grubości minimum – 0,028 mm, w rolce po 50 szt, biały. rolka 3000
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać 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.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w grupie 14 zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu partię próbną, po jednym opakowaniu z każdej pozycji asortymentowej.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
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
1 Foliowe ochraniacze na buty z gumką. Rozm. uniwersalny, kolor jasny szt 5000
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać 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.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
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: 6 Nazwa: Grupa 6
1)Krótki opis



1 Ochraniacze włókninowe na buty z włókniny polipropylenowej o gramaturze o gramaturze nie mniejszej niż 
40 g/m² dobrze przylegające do obuwia, bezwzględnie kolor zielony, rozm. uniwersalny. szt 50000
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać 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.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
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: 7 Nazwa: Grupa 7
1)Krótki opis
1 Elektroda bierna, jednodzielna, ( nie monopolarna i nie bipolarna ) bez lateksowa, bez kabla, tylko i 
wyłącznie kompatybilna z Urządzeniem Valleylab szt 6000
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać 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.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
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: 8 Nazwa: Grupa 8
1)Krótki opis
1 Elektroda neutralna jednorazowa, typu EMED SAFE hydrożel, dzielona, bez lateksu dla dorosłych i dal dzieci 
Roz. 176 x 122 mm pow. przewodzenia 110 cm² szt 1000
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać 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.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000



3)Wielkość lub zakres
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: 9 Nazwa: Grupa 9
1)Krótki opis
1 poj. Na odpady medyczne plastikowe, pojemność 0,7 – 1 l. szt 5000
2 poj. Na odpady medyczne plastikowe, poj. 10 litrów szt 500
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać 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.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
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: 10 Nazwa: Grupa 10
1)Krótki opis
1 Płytka stomijna wypukła Convex, wykonana z plastycznego materiału hydrokoloidowego, oraz z części 
płytki, wykonanej z miękkiej, cienkiej, i elastycznej flizeliny, która dobrze dopasowuje się do zagłębień na 
powłokach brzusznych. Płytka posiada wypukły kształt, przeznaczona do zaopatrzenia stomii wklęsłych i 
płaskich. Materiał przylepny posiada właściwości ochronne i gojące. Otwór do docięcia lub modelowania od 
10 – 48 mm. Opakowanie – a' 5szt op 20
2 Worek otwarty do odpuszczania przeznaczony dla osób ileostomią oraz kolostomią, przypinany do płytki. 
Zamknięcie spustowe na rzep. Wykonany z miękkiej włókniny i posiadający nowoczesny filtr węglowy, 
umieszczony w górnej części worka, pasujący do płytek z pozycji 1. Opakowanie po 10 szt. ( lub 10 – 30szt ) op
50
3 Worek stomijny jednoczęściowy otwarty, samoprzylepny,cielisty lub przeżroczysty, z płytką 
hydrokoloidową, z filtrem węglowym. Zapinany na rzep. Otwór do docięcia 10 – 76 mm. Opakowanie – a'- 30 
szt op 60
4 Worek stomijny jednoczęściowy, wypukły Convex, samoprzylepny, z przylepcem dwuwarstwowym, 
otwarty, przeźroczysty lub cielisty,z możliwością dopasowania ( docięcia ). Rozm; 10 – 43 mm, stosowany do 
stomii wklęsłej lub płaskiej. Op – a' 10 szt ( lub10-30 ) op 30
5 Worek stomijny jednoczęściowy otwarty, samoprzylepny,cielisty, z płytką hydrokoloidową, z filtrem 
węglowym. Zapinany na rzep. Otwór do docięcia 10 – 100 mm. szt 200
6 Worek urostomijny w systemie jednoczęściowym, przeźroczysty z płytką hydrokoloidową, ze średnicą 
otworu do przycięcia 13 – 60 mm. Worek wyposażony w system zapobiegający cofaniu się moczu z 
możliwością podłączenia worka do nocnej zbiórki moczu. szt 1600
7 Płytka stomijna do połączenia z workiem systemu dwuczęściowego, Warstwa fizelinowa wokół pierścienia z 
hydrokoloidową warstwą przylepną, nie powodującą podrażnień skóry wokół stomii. Otwór do docięcia lub 
modelowania od 13 – 65 mm. Opakowania – a' 5 szt op 30
8 Worek otwarty w kolorze beżowym, do odpuszczania, przeznaczony dla osób z ileostomią oraz kolostomią. 
Worek przypinany do płytki w analogicznym rozmiarze. Kompatybilny z płytkami z poz. 7 Opak. – 10 szt 



( dopuszczalne opakowania od 10 – 30 szt ) op 60
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać 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.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
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: 11 Nazwa: Grupa 11
1)Krótki opis
1 płytka stomijna Convex, stosowana do stomii wklęsłych lub płaskich, rozmiar 70/ 10 – 53 mm, kompatybilna
z workiem o rozm. 70 mm. A' 5szt. op 50
2 Worek stomijny dwuczęściowy, otwarty, przeźroczysty lub cielisty, z zamknięciem na rzepy z filtrem 
węglowym, Rozmiar – 70 mm. A' – 30szt op 20
3 Płytka hydrokoloidowa w systemie dwuczęściowym,w rozmiarze 100 x 100 mm, o średnicy otworu 55 mm 
( możliwość przycięcia 15 – 47 mm ). Płytka posiada dwukolorowy system łączenia, składający się z pierścienia
w płytce i przeźroczystego w worku. szt 50
4 Worek w systemie dwuczęściowym, beżowy, kompatybilny z płytką o średnicy 55 mm. Worek posiada 
wbudowaną na stale zapinkę oraz oraz usztywniający pasek, zapinany na rzep oraz ujście o szerokości 70 mm,
co zapewnia bezpieczeństwo i higienę podczas obsługi. Worek wyposażony w dwuwarstwowy filtr węglowy. 
szt 200
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać 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.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
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: 12 Nazwa: Grupa 12
1)Krótki opis
1 Pasta uszczelniająco – gojąca wykonana, z materiału hydrokoloidowedo ,posiadająca właściwości ochronne 
i gojące, uszczelniająca płytkę wokół stomii. Rozm. 60 g ( dopuszczalne także opakowania od od 20 –100 g ) 
op 100
2 Puder w postaci proszku, posiadający bardzo silne właściwości gojące, wykorzystywany w leczeniu skórnych 



powikłań stomii ( zapalenie skóry wokół stomii ), wspomagający przyleganie sprzętu stomijnego i znacznie 
ułatwiający jego przyklejenie, łagodzący stany zapalne, przyspieszający proces gojenia podrażnionej skóry i 
zmniejszający wysięk, poprawiający szczelność i przyleganie sprzętu stomijnego do skóry oraz przedłużający 
czas jego noszenia. Op A' 25 g szt 50
3 Krem o wyjątkowych właściwościach nawilżających. Odżywiający i nawilżający skórę, nie zawierający 
konserwantów, barwników i substancji zapachowych. Opakowanie – 75ml. ( Dopuszczalne opakowania do 
100 ml ). szt 20
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać 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.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
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: 13 Nazwa: Grupa 13
1)Krótki opis
1 Pół – Pierścień hydrokoloidowy uszczelniający worek stomijny. Pak. 10- 20 szt szt 100
2 Pierścień uszczelniająco – gojący. Rozm. 10x10 mm. Pak. 5- 10 szt szt 100
3 Pierścień uszczelniająco – gojący. Rozm. 15x15 mm.Pak po 5-10 szt szt 50
4 Jałowa, oddychająca taśma z przylepną silikonową warstwą kontaktową, wodoodporna, z możliwością 
powtórnej aplikacji. Rozm. 2 x 300 cm szt 10
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać 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.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
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: 14 Nazwa: Grupa 14
1)Krótki opis
1 Rękawice diagnostyczne, z lateksu, lekko pudrowane, niejałowe, pasujące na obie dłonie. Zawartość protein
lateksu mniejsza od 60 ug/g. Poziom AQL 1,5. Grubość pojedynczej ścianki palca min.0,11 mm, długość min. 
240 mm. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem, Pakowane po 100 szt. Na opakowaniu 
wymagana: data produkcji, data ważności, numer serii, Oznakowany fabrycznie poziom AQL, Rozmiary: 



XS,S,M,L,XL- w/g potrzeby zamawiającego, Spełnienie wymagań potwierdzić protokołami badań producenta 
nie starszymi niż z 2015 r. op 5000
2 Rękawice diagnostyczne, niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe, o teksturowych końcówkach palców. Grubość 
pojedynczej ścianki palca min. 0,10 mm, długość min. 240 mm. AQL 1,0. Rozmiary: XS, S, M, L, XL, Pakowane 
po 100 szt. Na opakowaniu wymagana: data produkcji, data ważności, numer serii, Oznakowany fabrycznie 
poziom AQL, w/g potrzeby zamawiającego, Spełnienie wymagań potwierdzić protokołami badań producenta 
nie starszymi niż z 2015 r. Przebadane wg. Normy EN 374-3 oraz ASTM F- 1671. dopuszczone do kontaktu z 
żywnością. op 110000
3 Rękawice ochronne nitrylowe, flokowane bawełną, w kolorze zielonym. Chroniące przed zagrożeniami 
chemicznymi. Długość 315mm +/-10mm, grubość 0,38 +/- 0,03 mm,. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. 
Rozmiar: 7,8,9,10,11. op 1000
4 Rękawice foliowane HDPE, teksturowane. Rozmiar S M L. Pakowane po 100 szt. op 3000
5 Rękawice diagnostyczne, niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe,długość min. 280 mm. AQL 1,5. Pakowane po 
100 szt op 200
6 Osłonki medyczne jednorazowego użytku do badań USG szt 12000
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać 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.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w grupie 14 zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu partię próbną, po jednym opakowaniu z każdej pozycji asortymentowej.
Próbki mają potwierdzać spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. Zamawiający na podstawie 
partii próbnej przeprowadzi ocenę jakości oferowanych materiałów zgodnie z pkt. XV.3 SIWZ.
Część nr: 15 Nazwa: Grupa 15
1)Krótki opis
1 Maska anestezjologiczna 1 x użytku bez lateksu anatomicznie ukształtowana idealnie pasująca do 
wszystkich resuscytatorów dostępna w różnych rozmiarach ( do wyboru zamawiającego ) Rozmiar maski 
oznaczony odpowiednim kolorem oraz cyfrą maski na korpusie maski. Maska z nadmuchiwanym mankietem i 
końcówką drenu możliwość regulacji. szt 1200
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać 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.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000



3)Wielkość lub zakres
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: 16 Nazwa: Grupa 16
1)Krótki opis
1 Worek na wymiociny wykonany z transparentnego PCV z wyprofilowanym kołnierzem w kształcie z 
widoczną skalą pomiarową Pojemność 1500 ml szt 6000
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać 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.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
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: 17 Nazwa: Grupa 17
1)Krótki opis
1 Kołderka grzewcza na całe ciało pacjenta dorosłego. Wymiary 233,7cm x 127 cm, 1-x użytku, bezlateksowa, 
3-warstwowa, wykonana z materiału nietkanego oraz folii, 2-kolorowa, umożliwiająca szybką orientację, 
która strona jest powierzchnią bezpośrednio okrywającą ciało pacjenta. Bez perforacji, zapewniająca 
równomierny przepływ powietrza przez całą powierzchnię kołderki, a także zapewniająca dodatkowe 
filtrowanie nadmuchiwanego powietrza. Posiadająca system łączenia węża z urządzeniem grzewczym za 
pomocą idealnie dopasowanego, rozkładanego adaptera. szt 800
2 Kołderka grzewcza pod całe ciało pacjenta dorosłego. Wymiary 199,4cm x 101,6cm,1 x użytku 
,bezlateksowa, 3-warstwowa, wykonana z materiału nietkanego oraz folii, 2-kolorowa, umożliwiająca szybką 
orientację, która strona jest powierzchnią bezpośrednio okrywającą ciało pacjenta. Bez perforacji, 
zapewniająca równomierny przepływ powietrza przez całą powierzchnię kołderki, a także zapewniająca 
dodatkowe filtrowanie nadmuchiwanego powietrza. Posiadająca system łączenia węża z urządzeniem 
grzewczym za pomocą idealnie dopasowanego, rozkładanego adaptera. szt 800
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać 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.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
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: 18 Nazwa: Grupa 18
1)Krótki opis
1 opaska gipsowa 3m x 12 cm, zawartość gipsu naturalnego – 94 % czas wiązania: 4-6 minut szt 10000
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać 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.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
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: 19 Nazwa: Grupa 19
1)Krótki opis
1 Zestaw oddechowy dla dorosłych składający się z karbowanej rury długości 150 cm, średnica 22 mm bez 
lateksu, zastawki wydechowej oraz linii pomiarowej o długości 150 cm, umocowanej na przebiegu rury, 
zestaw kompatybilny z respiratorem typu CARINA kompatybilność potwierdzona certyfikatem szt 800
2 Zestaw oddechowy 1 x użytku dla dorosłych VentSter, bez lateksu, kompatybilny z respiratorem 
transportowym typu Oxylog PLUS) Zestaw składa się z karbowanej rury o długości 150 cm zastawki 
wydechowej czujnika przepływu wraz z linią pomiarową oraz odłączanego obrotowego łącznika kątowego 
układ z linią połączony uchwytami, zestaw od strony pacjenta zabezpieczony zatyczką. szt 700
3 Zastawka wydechowa 1 x użytku kompatybilna z respiratorem typu Carina kompatybilność potwierdzona 
certyfikatem szt 500
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać 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.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
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: 20 Nazwa: Grupa 20
1)Krótki opis
1 Jednorazowy zestaw do zamkniętego systemu do odsysania, składający się z: wkład workowy pojemność 
2000 ml wykonany z poliolefiny, bez PCV posiadający w pokrywie otwór do pobierania próbek i /lub 



wsypywania proszku żelującego jeden króciec przyłączeniowy – łącznik kątowy 7,2 mm schodkowany: 
zastawka hydrofobowa z filtrem przeciwbakteryjnym plus dres połączeniowy z łącznikiem – dren o śr. 
wew/zew 5,8 – 8,3 mm końcówki drenu na elastycznym przegubie ( śr. wewnętrzna końcówki – 11 mm0 plus 
łącznik z przesuwanym regulatorem ssania z końcówką schodkową. Wszystkie produkty zapakowane w 
jednym opakowaniu filia – papier szt 1000
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać 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.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
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: 21 Nazwa: Grupa 21
1)Krótki opis
1 Pojemnik wielorazowy typu SERRES przeźroczysty z szeroką skalą i łatwo czytelną, wykonany z mocnego i 
odpornego materiału umożliwiający efektywne czyszczenie oraz sterylizację w autoklawie, kompatybilny z 
systemem Serres o pojemności 1000 ml 2000 ml, 3000 ml, wg zapotrzebowania zamawiającego szt 50
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać 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.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
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: 22 Nazwa: Grupa 22
1)Krótki opis
1 Wielorazowy koszyk 8-drutowy typu kwiat do usuwania małych kamieni i złogów z dróg żółciowych; 
wykonany z miękkiego drutu, długość robocza narzędzia 1950mm, średnica rozłożonego koszyka 20mm; 
maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału 
roboczego 2,8mm; posiada port do iniekcji i zintegrowaną rączkę; końcówka w kształcie kulki ułatwie wejście 
do przewodów żółciowych; 1 sztuka w opakowaniu szt 12
2 Wielorazowy koszyk standardowy (o wymiarach 22 x 40 mm) do usuwania złogów z dróg żółciowych 
(wielorazowego użytku), drut koszyka twardy lub miękki, długość narzędzia 1950mm, minimalna średnica 
kanału roboczego 2,8 mm szt 12



3 Trójkanałowy papilotom wielorazowego użytku o zakrzywionym nosku; posiada 3 oddzielne kanały: na 
prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; długość końcówki dystalnej 3 – 7mm, średnica 
końcówki dystalnej 4,5Fr, długość cięciwy 20mm – 30mm; długość narzędzia 1950mm; maksymalna średnica 
części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; na końcówce 
dystalnej znajduje się system dwukolorowych znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w 
obrazie endoskopowym: 3 zielone znaczniki (proksymalny, środkowy i dystalny) i 1 niebieski znacznik o 
szerokości 8mm; końcówka dystalna widoczna we fluoroskopii; dostarczany z umieszczonym w części 
dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; narzędzie zdatne do sterylizacji w 
.autoklawie; w zestawie 2 papilotomy i 2 zatyczki uszczelniające typu MH-544; kompatybilny z wielorazowym 
uchwytem typu MH-263; maksymalna średnica kompatybilnej prowadnicy 0,035'' (0,89mm). szt 28
4 Papillotomy igłowe z chowanym ostrzem w kształcie OKRĄGŁEJ IGIEŁKI długości 4 mm (wielorazowego 
użytku) – długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm; ZESTAW B: 2 papillotomy 
igłowe szt 16
5 Rękojeść typu KD do papillotomów serii KD (wielorazowego użytku). szt 12
6 Cewnik popychający (POPYCHACZ) do protez średnicy 7Fr (wielorazowego użytku); element 
konwencjonalnego zestawu do protezowania; długość robocza 1600mm, minimalna średnica kanału 
roboczego 2,8 mm; kompatybilny z protezami średnicy 7Fr;( 1 sztuka w opakowaniu ) szt 2
7 Zestaw do wprowadzania protez średnicy 8,5Fr, WSTĘPNIE
ZŁOŻONY zawierający: razem złożone i pakowane 1 cewnik teflonowy wprowadzający (wielorazowego
użytku) i 1 popychacz (wielorazowego użytku); długość robocza 1550mm, minimalna średnica kanału
roboczego 3,2 mm, maksymalna średnica kompatybilnej prowadnicy 0,035''; kompatybilny z protezami
średnicy 8,5Fr; 1 sztuka w opakowaniu
szt 2
8 Zestaw do wprowadzania protez średnicy 10Fr, WSTĘPNIE
ZŁOŻONY zawierający: razem złożone i pakowane 1 cewnik teflonowy wprowadzający (wielorazowego
użytku) i 1 popychacz (wielorazowego użytku); długość robocza 1550m, minimalna średnica kanału
roboczego 3,7mm, maksymalna średnica kompatybilnej prowadnicy 0,035''; kompatybilny z protezami
średnicy 10Fr; 1 sztuka w opakowaniu
szt 16
9 Cewnik do dróg żółciowych i trzustkowych zakończony metalową kulką, znaczniki co 3 mm (wielorazowego 
użytku), do prowadnicy 0,035", długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm szt 8
10 Cewnik wielorazowy do dróg żółciowych i trzustkowych, do prowadnicy 0,025"; zakończony krótkim 
zwężeniem; średnica platynowej końcówki dystalnej 3,5 Fr; minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm; 
długość robocza 195 cm; szt 8
11 Uchwyt do litotryptora mechanicznego do V-System wielorazowego użytku szt 2
12 Awaryjny litotryptor: uchwyt obrotowy z możliwością nawinięcia splotu plus osłona stalowa długości 
900mm. szt 2
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać 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.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
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: 23 Nazwa: Grupa 23
1)Krótki opis
1 Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa wielorazowa typu SD-12U z plecionego drutu (0,47 – 0,43mm), 
kształt Mały Owal o średnicy 15 mm (wielorazowego użytku) bez osłonki, OBROTOWA, długość narzędzia 230 
cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm szt 16
2 Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa wielorazowa typu SD-9U z plecionego drutu (0,47 – 0,43mm), 
kształt standardowy Duży Owal o średnicy 25 mm (wielorazowego użytku) bez osłonki, OBROTOWA, długość 
narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm szt 16
3 Osłonka teflonowa (wielorazowego użytku) do pętli elektrochirurgicznych kolonoskopowych typu: SD-9U, 
SD-10U, SD-11U, SD-12U, SD-13U, SD-16U, SD-17U, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału 
roboczego 2,8 mm szt 32
4 Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa SD-6U z plecionego drutu (0,4 mm), kształt Duży Heksagonalny o 
średnicy 22 mm (wielorazowego użytku) bez osłonki, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału 
roboczego 2,8 mm szt 12
5 Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa SD-5U z plecionego drutu (0,4 mm), kształt Duży Półksiężycowaty 
o średnicy 22 mm (wielorazowego użytku) bez osłonki, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału 
roboczego 2,8 mm szt 4
6 Osłonka z czarnego tworzywa (wielorazowego użytku) do pętli elektrochirurgicznych kolonoskopowych SD-
5U i SD-6U, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm szt 16
7 Rękojeść typu SD do pętli elektrochirurgicznych serii SD, noża igłowego KD-31C-1 oraz szczypczyków do 
gorącej biopsji serii FD (wielorazowego użytku). szt 16
8 Chwytak palczasty kolonoskopowy do usuwania mniejszych polipów, 5-RAMIENNY (wielorazowego użytku), 
rozpiętość ramion 20 mm, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm szt 2
9 Wielorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych
polipów; długość narzędzia 2300mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; 
minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; współpracuje z wielorazowym uchwytem typu MA-479 oraz 
jednorazowymi nylonowymi pętalkami typu MAJ-254 i MAJ-340; narzędzie zdatne do sterylizacji w 
autoklawie; w zestawie 1 narzędzie składające się z osłonki zwojowej i rurkowej. szt 4
10 koszyczki do usuwania konkrementów ( nitil ) wykonany z nitinolu pokrytego złotem, z pamięcią kształtu, 
wielorazowy, ( autoklawowalny ) typu spiralny oraz trapezoidalny, 4 lub 6 drutowy, z pojedynczego drutu. 
Srednica koszyków: 40 mm, 50 mm, 60 mm, Srednica osłonki 2,3 mm, długość narzędzia 2000 mm, Do kanału 
roboczego min, 2,8 mm, Funkcja rotacji. Osłonka nieprzezierna, widoczna RTG,akceptujący prowadnik 0,035, 
łącznik typu Y umożliwiający podanie kontrastu bez usuwania prowadnika. szt 10
11 Cewnik kolonoskopowy (typu spray) do rozpylania barwnika (wielorazowego użytku) – 1 szt, długość 
narzędzia 240 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm szt 4
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać 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.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
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: 24 Nazwa: Grupa 24
1)Krótki opis
1 Zaworki biopsyjne, pasujące do wszystkich typów endoskopów. szt 80
2 Typ MH-438 Zawór woda/powietrze szt 4
3 Typ MH-443 Zawór ssący szt 4
4 Silicon Oil Olejek silikonowy do endoskopów, opakowanie 15 ml szt 4
5 Pojemnik na wodę Olympus typu MAJ-901 szt 2
6 Filtry do ssaka typu MH 481, op – 10 szt. szt 400
7 Dren ssący łączący ssak z filtrem 10 szt w op szt 200
8 Ustnik pediatryczny wielorazowy szt 4
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać 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.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
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: 25 Nazwa: Grupa 25
1)Krótki opis
1 Nasadki na końcówkę endoskopu ( wielorazowego użytku ), Proste lub Skośne, bez lub z krawędzią – do 
decyzji zamawiającego. Pakowane: 5 -10 sztuk. op 40
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać 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.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
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:



Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 27 720 PLN (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy 
siedemset dwadzieścia złotych). Wadium dla poszczególnych grup wynosi:
Grupa 1 3 090 PLN
Grupa 2 150 PLN
Grupa 3 150 PLN
Grupa 4 420 PLN
Grupa 5 10 PLN
Grupa 6 20 PLN
Grupa 7 240 PLN
Grupa 8 50 PLN
Grupa 9 80 PLN
Grupa 10 710 PLN
Grupa 11 180 PLN
Grupa 12 80 PLN
Grupa 13 40 PLN
Grupa 14 11 610 PLN
Grupa 15 100 PLN
Grupa 16 210 PLN
Grupa 17 800 PLN
Grupa 18 140 PLN
Grupa 19 2 310 PLN
Grupa 20 100 PLN
Grupa 21 20 PLN
Grupa 22 1 470 PLN
Grupa 23 670 PLN
Grupa 24 5 040 PLN
Grupa 25 30 PLN
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego):
Deutsche Bank PBC S.A. O/KRAKÓW NR: 45 1910 1048 3400 2331 1121 0002
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię 
wpłaty wadium, z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: temat 
postępowania oraz sygnaturę.
W pozostałych przypadkach (pkt 3 b, c, d) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału
dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego.
Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca 
jest związany ofertą.
5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku 
bankowym Zamawiającego.
6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. 
Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis 
winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub 
czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).



Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego 
w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w 
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust.5 ustawy.
7. Zwrot wadium.
Zamawiający zwraca wadium:
1) Wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem sytuacji wskazanej w pkt VII.8.1. Specyfikacji;
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego;
3) Na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zażąda
ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium w przypadkach wskazanych 
powyżej w pkt 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Zamawiający wyznacza zarazem termin ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
8. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach, gdy:
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy;
3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po 
jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 
pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, 
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
Termin płatności 60 dni od dnia dostarczenia faktury.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia 
wszystkich wskazanych w V.1. B ppkt.1-8). 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.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
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 na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, 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 ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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. 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, (w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 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.
9. 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.1-8.
10. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
11.Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada 
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca musi posiadać 
środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż szczegółowo określona w pkt. II.2)
12. 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)
13. 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.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy, odpowiada 
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba 
że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
II. Wymagania dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.
1. Zamiast dokumentów określonych w specyfikacji 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 specyfikacji w pkt. 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, 10-11 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 specyfikacji w pkt.II. ppkt 1 zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy 
złożone przed, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument ten powinien być wystawiony z zachowaniem 
terminów wskazanych w pkt II. ppkt 2 specyfikacji.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Informacja banku lub 
spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. 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. 9, podmiotu zasobami którego będzie
dysponował Wykonawca.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie
zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o
informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach
wyszczególnionych powyżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Posiadają środki finansowe lub zdolność 
kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 498 140 PLN ceny oferty (w przypadku złożenia ofert częściowych 
– sumy cen ofert częściowych w następującym zestawieniu:



Grupa 1 166 590 PLN
Grupa 2 8 340 PLN
Grupa 3 7 880 PLN
Grupa 4 23 290 PLN
Grupa 5 460 PLN
Grupa 6 1 080 PLN
Grupa 7 13 090 PLN
Grupa 8 2 840 PLN
Grupa 9 4 920 PLN
Grupa 10 38 170 PLN
Grupa 11 9 800 PLN
Grupa 12 4 130 PLN
Grupa 13 1 950 PLN
Grupa 14 627 550 PLN
Grupa 15 5 510 PLN
Grupa 16 11 340 PLN
Grupa 17 43 200 PLN
Grupa 18 7 560 PLN
Grupa 19 124 630 PLN
Grupa 20 5 510 PLN
Grupa 21 950 PLN
Grupa 22 79 310 PLN
Grupa 23 36 110 PLN
Grupa 24 272 310 PLN
Grupa 25 1 620 PLN
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną grupę warunek podlega sumowaniu adekwatnie do zakresu 
składanej oferty.
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 Pzp.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie
zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu
o informacje zawarte w oświadczeniu wskazanym w
zdaniu poprzednim.
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



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 9/2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.5.2016 - 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: 30.5.2016 - 10:30

Miejscowość: 

Sala konferencyjna, pawilon C Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na 
Skarpie 66, 31-913 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
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, że 
oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego
1. Katalogi/opracowania/ulotki – zawierające pełną informację o parametrach technicznych oferowanych 
wyrobów medycznych, potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych parametrów w języku polskim.
2. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu na mocy 
obowiązujących przepisów – posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy, zgodnie z 
ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych, (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj.:
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.
oraz oświadczenie, iż na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie zostaną 
przedłożone w/w dokumenty.
Ponadto:
3. Dodatkowo dla grup 7, 9, 10, 11, 13 – próbka asortymentu dla każdej pozycji w danej grupie – w ilości po 1 
szt.
4. Dodatkowo dla grup 10, 11 – dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne są wolne od 
wtalanów.



5. Dodatkowo dla grupy 14 – protokoły badań producenta potwierdzające spełnienie wymagań 
przedmiotowych, nie starsze niż z 2015 roku.
6. Dodatkowo dla grupy 14 poz. 1- deklarację zgodności producenta dla środka ochrony osobistej kategorii I.
7. Dodatkowo dla grupy 14 poz. 2-
1/. Deklarację zgodności producenta dla środka ochrony osobistej kategorii III i certyfikat jednostki 
notyfikowanej potwierdzający kategorię III
2/. Wyniki badań wykonane przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzające odporność na przenikanie 
wirusów zgodnie z normą ASTM F-1671.
8. Dodatkowo dla grupy 18 – karta charakterystyki.
9. Dodatkowo dla grupy 19 poz. 1 i 3 – certyfikat potwierdzający kompatybilność z respiratorem typu Carina.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

KIO
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, 
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 
ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany 
na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia faksem lub drogą elektroniczną.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od 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.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

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

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:



18.4.2016


