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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: mgr Iwona Wolnicka
31-913 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126229413
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 medycznego jednorazowego użytku.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub 
świadczenia usług
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Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Krakowie, os. Na Skarpie 66 31-913 Kraków, POLSKA.

Kod NUTS 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
Grupa 1 – system zamknięty do pobierania krwi;
Grupa 2 – wkłady workowe na wydzielinę, dreny łączące, zestawy do odsysania, zestawy do drenażu, 
zestawy do punkcji opłucnej, zestawy do biopsji wątroby, igły do punkcji szpiku kostnego, igły do 
trepanobiopsji, igły do wielorazowego pistoletu automatycznego, klipsy polimerowe;
Grupa 3 – worki urostomijne, worki stomijne, płytki stomijne, worki z możliwością opróżniania, pasta 
uszczelniająca, płyn kosmetyczny;
Grupa 4 – baseny, czepki, filtry infuzyjne, koce ratunkowe, golarki, gruszki gumowe, igły do 
stymulacji z drenem, jednorazowe wkłady, kaczki plastikowe, kieliszki do leków, łączniki do cewnika, 
miski nerkowate, myjki do toalety pacjenta, wieszaki do worków na mocz, ostrza wymienne, patyczki 
do higieny jamy ustnej, pojemniki do badań laboratoryjnych, pojemniki na mocz, pojemniki na 
odpady medyczne, przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, słoje do dobowej zbiórki moczu, 
szpatułki, tasiemki silikonowe, urządzenia do przecinania zaciskaczy do pępowiny, zaciskacze do 
pępowiny, zestawy do toalety jamy ustnej;
Grupa 5 – pojemniki do badań histopatologicznych, pojemniki do krwi;
Grupa 6 – zestawy do hemodializy, cewniki centralne dwuświatłowe i trójświatłowe, katetery, cewniki 
moczowodowe, sondy Sengstakena;
Grupa 7 – środek do przepłukiwania i czyszczenia ran, worki stomijne, worki Ileo, płytki stomijne, 
worki do płytki z filtrem, worki ileostomijne, ściereczki do toalety pacjenta, pasta stomijna;
Grupa 8 – elektrody przedsercowe do EKG blaszkowe, papier do KTG, papier do EKG, videoprinter, 
pasy gumowe do EKG, papier do defibrylatora;
Grupa 9 – zestawy do wprowadzania oraz wymiany elektrod, zestawy do żywienia dojelitowego do 
pompy Braun, zastawki do respiratora Carina, łączniki do regulowanej siły ssania, strzykawki 
bursztynowe, przedłużacze do pompy infuzyjnej, rurki sigmoidoskopowe, pojemniki i worki do 
przygotowania żywienia pozajelitowego, regulatory przepływu do infuzji grawitacyjnych, elektrody 
do czasowej stymulacji serca, folia PTFE;
Grupa 10 – szczoteczki chirurgiczne, szczoteczki cytologiczne, zestawy podłoży transportowo-
wzrostowych, zestawy z podłożem Amnies.
Wymagane warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) okres ważności przedmiotu zamówienia: nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy.
Dla wszystkich oferowanych grup należy dołączyć do oferty katalogi producenta zawierające pełną 
informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku polskim.
Oferowane wyroby medyczne, muszą spełniać wymagania odpowiednich norm, przepisów Unii.
Europejskiej oraz ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679), tj.
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 posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego)
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją 
pomiarową, IIa, IIb, III)
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679), Wykonawca zobowiązany jest posiadać inne odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Grupa 1.
1 biochemia z aktywatorem wykrzepiania, obj. pobrania 6-8 ml 85 000szt
2 biochemia z aktywatorem wykrzepiania, obj. pobrania 4-5 ml 130 000szt
3 biochemia z aktywatorem wykrzepiania, obj. pobrania 2-3 ml 35 000szt
4 biochemia z heparyną litową, obj. pobrania 4,5-7 ml 2 500szt
5 biochemia z heparyną litową, obj. pobrania 2-4 ml 65 000szt
6 morfologia z K2EDTA obj. pobrania 1-3 ml 170 000szt
7 morfologia z K2EDTA obj. pobrania 4-5 ml 55 000szt
8 Strzykawka do gazometrii z heparyną litowa z Abalansowaną wapniem, samonapełniająca się o obj. 
2-3 ml 16 000szt
9 koagulologia, obj. pobrania 1-3 ml 90 000szt
10 glukoza, z fluorkiem sodu, obj. pobrania 2-3 ml 17 000szt
11 OB, probowka do metody liniowej, obj. pobrania 1-2 ml 7 000szt
12 Pipeta do OB ze skalą i uszczelką do powyższych próbwek 7 000szt
13 OB, probówka do metody logarytmicznej, obj. pobrania 1,8 – 5 ml 8 000szt
14 Probówki do mkrometody na morfologię z kapilarą, 200-500 ul 10 000szt
15 Probówki do mkrometody na morfologię z lejkiem, 200-500 ul 8 000szt
16 Probówki do mkrometody na surowice z kapilarą, 200-500 ul 5 000szt
17 Probówki do mkrometody na surowice bursztynowe, 200-500 ul 15 000szt
18 Probówki do mikrometody na glukozę, 200 - 500 ul 16 000szt
19 igła systemowa 0,7 10 000szt
20 igła systemowa 0,8 30 000szt
21 igła systemowa 0,9 40 000szt
22 Igła systemowa z wizualną kontrolą prawidłowości wkłucia - 0,7 10 000szt
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23 Igła systemowa z wizualną kontrolą prawidłowości wkłucia - 0,8 50 000szt
24 Igła systemowa z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym aktywowanym jedną ręką - 0,7 10 000szt
25 Igła systemowa z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym aktywowanym jedną ręką - 0,8 50 000szt
26 igła motylkowa, systemowa, z adapterem luer i zabezpieczaniem przeciwzakłuciowym – 0,8 2 
000szt
27 adapter luer 42 000szt
28 Uchwyt jednorazowy systemowy (pozycję należy wycenić, jeśli system tego wymaga) 244 000szt
29 Stazy jednorazowe, bezlateksowe, w opakowaniach po 25 szt. 200szt
30 Stazy automatyczne, wielorazowego urzytku z funkcją poluzowania za pomocą osobnego 
przycisku 300szt
31 Nakłuwacz dedykowany do pobierania krwi z pięt u noworodków, o wymiarach ostrza: głębokość 
0,85 mm, szerokość 1,75 mm 1 000szt
32 Nakłuwacz dedykowany do pobierania krwi z pięt u noworodków, o wymiarach ostrza: głębokość 
1 mm, szerokość 2,5 mm 1 600szt
33 Nakłuwacze aktywowane przez przyciśnięcie do miejsca wkłucia, ostrze o wymiarach: głebokość 2 
mm, szerokość 1,5 mm 36 000szt
34 Nakłuwacze aktywowane przez przyciśnięcie do miejsca wkłucia, igła 0,8 (21G) głebokość 
naklucia 1,8 mm, 36 000szt
35 Nakłuwacze aktywowane przez przyciśnięcie do miejsca wkłucia, igła 30G głebokość naklucia 1,8 
mm, 36 000szt
Wszystkie elementy systemu zamkniętego muszą pochodzić od jednego producenta.
Grupa 2.
1 Wkład workowy na wydzielinę jednorazowego użytku: pojemność 1000ml: z trwale dołączoną 
pokrywą samozasysający się po umieszczeniu na pojemniku wielorazowym i włączeniu źródła ssania: 
o spłaszczonym kształcie (przystosowany do zawieszania 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 zalaniem kompatybilny z pojemnikami wielorazowymi typu serres 
2000szt
2 Wkład workowy na wydzielinę jednorazowego użytku: pojemność 2 000 ml: z trwale dołączoną 
pokrywą: samozasysający się po umieszczeniu na pojemniku wielorazowym i włączenia źródła ssania: 
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 zalaniem, kompatybilny z pojemnikami wielorazowymi typu serres 
6000szt
3 Wkład workowy na wydzielinę jednorazowego użytku: pojemność 3 000 ml: z trwale dołączoną 
pokrywą: samozasysający się po umieszczeniu na pojemniku wielorazowym i włączenia źródła ssania 
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 zalaniem, kompatybilny z pojemnikami wielorazowymi typu serres 
6000szt
4 Zestaw do odsysania – wkład workowy na wydzielinę z drenem łączącym: wkład jednorazowego 
użytku: pojemność 2 000 ml: z trwale dołączoną pokrywą: samozasysającysię po umieszczeniu na 
pojemniku wielorazowym i włączenia źródła ssania: posiadający w pokrywie tylko jeden króciec
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 przyłączeniowy: posiadający filtr hydrofobowy zabezpieczający źródło próżni przed zainfekowaniem 
i zalaniem, kompatybilny z pojemnikami wielorazowymi typu serres, dren: długość 210 cm, średnica 
6-7 mm, końcówki żeńska doklejana – żeńska – doklejana + dodatkowy łącznik schodkowy do 
podłączenia cewników do odsysania: zestaw (wkład + dren) pakowany w jednym opakowaniu folia – 
papier. 300szt
5 Worek na wymiociny, wykonany z transparentnego PCW, z wyprofilowanym kołnierzem w 
kształcie maski, skala pomiarowa, pojemność 1500 ml 300szt
6 Dren łączny, steryliny, długość 3 metry, średnica 7 mm, z końcówkami żeńska doklejana (lejek) 
opakowanie podwójne: wewnętrzna folia, zewnętrzna folia - papier 500szt
7 Dren łączący, długość 2-3 metry, średnica 6-7mm z końcówkami żeńska doklejana (lejek) z 
dodatkowym łącznikiem prostym, opakowanie podwóje: zewnętrzna folia, zewnętrzna folia-papier 
500szt
8 Dren łączący,sretylny, długość 2 metry, średnica 6-7 mm, z końcówkami żeńska doklejana (lejek) – 
męska (stożek schodkowy) do cewników, opakowanie podwóje: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-
papier 500szt
9 Dren łączący, sterylny, długość 2 metry, średnica 6 mm z końcówkami żeńska doklejana (lejek) – 
męska (stożek schodkowy) do cewników z regulatorem siły ssania, opakowanie podwóje: wewnętrzne 
folia, zewnętrzne folia-papier 200szt
10 Dren łączący, sterylny, długość 2 metry, średnica 6-7 mm z końcówkami żeńska doklejana (lejek) – 
męska z zaworem do zamykania siły ssania, opakowanie podwóje: wewnętrzne folia, zewnętrzne 
folia-papier 50szt
11 Zestaw do odsysania Yankauer, sterylny, dren 3 mety, średnica 7 mm, zakończony uniwersalną 
końcówką żeńską doklejaną, kanka Yankauer zagięta, bez kontroli siły ssania, opakowanie podwóje: 
wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier 600szt
12 Zestaw do drenażu klatki piersiowej, trzy komorowy – jednorazowego użytku, wodna regulacja 
siły ssania, komora na wydzielinę o pojemności 10szt
13 Zestaw do drenażu klatki piersiowej dla noworodków trzy komorowy -jednorazowego użytku, 
mechaniczna regulacja siły ssania, komora na wydzielinę o pojemności 150 ml 10szt
14 Zestaw do punkcji opłucnej- worek 2000 ml z podziałką, strzykawka 50/60 ml z podziałką, 
komplet drenów, zawor automatyczny jednokierunkowy, trzy igły punkcyjne, sterylny, 1 x użytku 
200szt
15 Zestaw do biopsji wątroby metodą Manhiniego: rozmiary 15GX9CM, 17gX9CM, 18gX9CM 10szt
16 Igła do punkcji szpiku kostnego, jednorazowego użytku, rozmiar 15G z regulacją długości w 
zakresie 25-45 mm z zdejmowanym poprzecznym uchwytem motylkowym 10szt
17 Igła do punkcji szpiku kostnego, jednorazowego użytku, rozmiar 16G z regulacją długości w 
zakresie 50-70 mm z zdejmowanym poprzecznym uchwytem motylkowym 10szt
18 Igła do trepano biopsji, jednorazowego użytku, rozmiar 8 G, długość 100 mm 30szt
19 Igła do wielorazowego pistoletu automatycznego PROMAG 2,5, jednorazowego użytku, rozmiar 
18 G, długość 200 mm 200szt
20 Igła do wielorazowego pistoletu automatycznego NEXTAGE, jednorazowego użytku, rozmiar 18 
G, długość 200 200szt
21 Klipsy polimerowe niewchłanialne, do klipsownicy laparoskopowej Hem-o-Lok, rozmiar XL 
(ekstra duży), zamykające naczynia do 16 mm, pakowane w sterylne zasobniki po 6 sztuk lub 4 sztuki 
(do wyrobu) 1008szt
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22 Klipsy polimerowe niewchłanialne, do klipsownicy laparoskopowej 5 mm Hem-o-lok, rozmiar ML 
(średnio duży), zamykające naczynia do 16 mm, pakowane w sterylne zasobniki po 6 sztuk 1008szt
23 Igła biopsyjna typu tru-cut do pistoletu Nextage 18Gx200mm 140szt
Grupa 3.
1 Worek urostomijny jednoczęściowy przezroczysty z płytką o wypukłości 3mm o rozm. 12-46 
10000szt
2 Worki stomijne jednoczęściowe przezroczyste z możliwością opróżniania z filtrem węglowym 
zamykane na rzep o rozm. 15-60 mm 5000szt
3 Worki stomijne zamknięte, jednoczęściowe, przeźroczyste, z filtrem węglowym, do przycięcia o 
rozmiarze 20-60 mm 4000szt
4 Hydrokoloidowa płytka stomijna. Średnica pierścienia 70 mm, płytka do przycięcia 15-62 mm 
2000szt
5 Worek z możliwością opróżniania, beżowy, z filtrem, zapinany na rzep. Przystosowany do płytki o 
średnicy pierścienia 70 mm 3000szt
6 Pasta uszczelniająca, opakowanie 50 g. 500szt
7 Płyn kosmetyczny do czyszczenia skóry wokół stomii, pojemność 50ml 100szt
Grupa 4.
1 Basen sanitarny plastikowy z rączką 400 szt
2 Baseny dla chorych 60 szt
3 Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy 1500 szt
4 Filtr infuzyjny neonatologiczny dla wcześniaków i noworodków, maksymalny czas stosowania 96h, 
wyposażony w zacisk szczelinowy i dreny o dłudości 5,5 przed i i 5,5 cm za filtrem oraz 
samoodpowietrzacz, bardzo mały, płaski, łatwy do umocowania, membrana 0,2um, eliminuje cząstki 
nieorganiczne, bakterie, endotoksyny i grzyby, przepływ 100ml/h, objętość wypełnienia 0,4ml, 
powierzchnia filtrowania 1,65cm2, nie zawiera lateksu, sterylizowany radiacyjnie 300 szt
5 Folia życia /koc ratunkowy/ 160 szt
6 Golarka do golenia pacjentów typu Galant 10000 szt
7 Gruszka gumowa z miękkim końcem 200 szt
8 Igła do stymulacji z drenem 0,80x 100mm, kabel elektryczny i dren infuzyjny wychodzący na końcu 
uchwytu igły, drenik infuzyjny zintegrowany z uchwytem igły, długość drenika infuzyjnego do 30 cm 
300 szt
9 Jednorazowe wkłady o pojemności 2 litrów kompatybline z pojemnikami firmy Medela 100 szt
10 Kaczki plastikowe 140 szt
11 Kieliszki do podawania leków plastikowe opakowanie 75 sztuk 2500 op.
12 Łącznik do połączenia cewnika z workiem, wykonany z latexu i poliamidu (równoważny z AK 
3300) 120 szt
13 Miska nerkowata plastikowa, duża ok.. 27 - 29 cm 90 szt
14 Miska nerkowata plastikowa, mała ok.. 18 - 20 cm 90 szt
15 Myjki do toalety pacjenta, o naturalnym pH, hypoalergiczne, wstępnie nawilżone 0 wym 20 - 20, 
pakowane po 8 sztuk 200 op.
16 Wieszaki do worków na mocz 1500 szt
17 Osta wymienne j.u. ze stali węglowej, bezpośrenio na ostrzu wygrawerowana nazwa producenta 
oraz rozmiar ostrza op. 100 szt. 525 op.
18 Patyczki do higieny jamy ustnej z cytrynowym ekstraktem z limonki gliceryną i wodą, pojedyńczo
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 pakowane. 10000 szt
19 Pojemnik do badań laboratoryjnych poj. 100 - 120 ml., jałowy 4000 szt
20 Pojemnik do badań laboratoryjnych poj. 100 - 120 ml., niejałowy 25000 szt
21 Pojemnik na mocz, kaczka męska 800 ml. z rączką 200 szt
22 Pojemnik na odpady medyczne, plastikowy poj. 0,7 - 1 litr 6000 szt
23 Pojemnik na odpady medyczne, plastikowy poj. 2 litry 10000 szt
24 Pojemnik na odpady medyczne, plastikowy poj. 5 litrów 4000 szt
25 Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych przy użyciu pompy Medima 1200 szt
26 Słój do dobowej zbiórki moczu, plastikowy z pokrywką 2- 2,5 l. 300 szt
27 Szpatułka do diagnostyki jamy ustnej i gardła, drewniana opakowanie 100 szt. 810 op.
28 Szpatułki do jamy ustnej 700 op.
29 Tasiemki silikonowe do podwieszania naczyń, nieprzepuszczalne dla promieni RTG,kodowane 
kolorami dł. 38 cm: żółte, białe, niebieskie, czerwone 300 szt
30 Urządzenie do przecinania zaciskaczy do pepowiny 3000 szt
31 Wziernik ginekologiczny typ Cusco j.u. 3200 szt
32 Zaciskacz do pępowiny 5000 szt
33 Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający szczoteczkę do zębów z odsysaniem i gąbką na górnej 
powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,05 % roztworem chlorku cetyopirydyny, gąbka 
-aplikator, preparat nawilżający do ust na bazie wodnej 200 szt
Grupa 5.
1 Pojemnik do badań histopatologicznych 15 ml. Niesterylny, zakręcany wykonane z PS, odporne na 
formalinę 1500szt
2 Pojemnik do badań histopatologicznych 30 ml. Niesterylny, zakręcany wykonane z PS, odporne na 
formalinę 1500szt
3 Pojemnik do badań histopatologicznych 100 ml. niesterylny, zakręcany wykonane z PS, odporne na 
formalinę 1500szt
4 Pojemnik do badań histopatologicznych 200 ml. niesterylny, zakręcany wykonane z PS, odporne na 
formalinę 1500szt
5 Pojemnik do badań histopatologicznych 500 ml. Niesterylny, wciskany wykonane z PS, odporne na 
formalinę 500szt
6 Pojemnik do badań histopatologicznych 1000 ml. Niesterylny, wciskany wykonane z PS, odporne na 
formalinę 1200szt
7 Pojemnik do badań histopatologicznych 5000 ml. Niesterylny, wciskany wykonane z PS, odporne na 
formalinę 1200szt
8 pojemnik podwójny do krwi składający się z pojemnika macierzystego z igłą biorczą i 
antykoagulantem CPDA- 1 oraz pustego pojemnika satelitarnego, \dren biorczy wyposażony w port do 
pobierania próbek, pojemność 450/300 50szt
Grupa 6.
1 Zestaw do hemodializy dwukanałowy w rozmiarze 11i12 F, dostępny w trzech długościach 
15,18,20cm z powłoką anty bakteryjną wykonaną z aktywnego srebra, dostępny z ramionami 
zagiętymi oraz prostymi, w zestawie dwa dilatatory 10 i 12 F/20 cm, igła 18G/7cm oraz prowadnik, 
skalpel- zestaw umieszczony na tacce uniemożliwiający wypadanie elementów, pakowany sterylnie 
200szt
2 Zestaw do hemodializy trzykanałowy w rozmiarze 11 i 12 F, dostępny w trzech długościach
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 15,18,20cm z powłoką anty bakteryjną wykonaną z aktywnego srebra, dostępny z ramionami 
zagiętymi oraz prostymi, w zestawie dwa dilatatory 10 i 12 F/20 cm, igła 18G/7cm oraz prowadnik, 
skalpel- zestaw umieszczony na tacce uniemożliwiający wypadanie elementów, pakowany sterylnie 
30szt
3 Cewnik centralny dwuświatłowy14.14Ga/ 7 F/ 20cm - zestaw –ostra igła wprowadzająca 
cienkościenna, rozszerzadło ułatwiające wprowadzenie cewnika;prowadnica w osłonce umożliwiająca 
wprowadzanie jedną ręką, jedna końcówka miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta;cewnik 
centralny z poliuretanu powłoką hydrofilną, mięknący w temperaturze ciała, cieniujący w RTG, na 
cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, rozmiary Ga i pojemność podane 
na przewodach zewnętrznych, końcówki Luer-Lock z zaciskami odcinającymi i koreczkami 
zamykającymi, skrzydełka mocujące – system mocowania cewnika do skóry podwójny;strzykawka 
niskooporowa 10ml; skalpel; zestaw umieszczony na tacce, uniemożliwiający wypadanie elementów, 
pakowany sterylnie; 40szt
4 Cewnik centralny tróświatłowy16.18,18Ga/ 7 F/ 20cm - zestaw –ostra igła wprowadzająca 
cienkościenna, rozszerzadło ułatwiające wprowadzenie cewnika;prowadnica w osłonce umożliwiająca 
wprowadzanie jedną ręką, jedna końcówka miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta;cewnik 
centralny z poliuretanu powłokąhydrofilną, mięknący w temperaturze ciała, cieniujący w RTG, na 
cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, rozmiary Ga i pojemność podane 
na przewodach zewnętrznych, końcówki Luer-Lock z zaciskami odcinającymi i koreczkami 
zamykającymi, skrzydełka mocujące – system mocowania cewnika do skóry podwójny;strzykawka 
niskooporowa 10ml; skalpel; zestaw umieszczony na tacce, uniemożliwiający wypadanie elementów, 
pakowany sterylnie; 40szt
5 Cewnik centralny trójświatłowy z powłoką antybakteryjną (chlorheksydyna i sól srebrowa 
sulfadiazyny)16.18.18Ga/ 7 F/ 30cm – zestaw -ostra igła wprowadzająca cienkościenna, rozszerzadło 
ułatwiające wprowadzenie cewnika; prowadnica w osłonce umożliwiająca wprowadzanie jedną ręką, 
jedna końcówka miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta; cewnik centralny z poliuretanu z 
powłoką hydrofilną, mięknący w temperaturze ciała, cieniujący w RTG, na cewniku podziałka 
umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, rozmiary Ga i pojemność podane na przewodach 
zewnętrznych, końcówki Luer-Lock z zaciskami odcinającymi i koreczkami zamykającymi, 
skrzydełka mocujące – system mocowania cewnika do skóry podwójny; strzykawka niskooporowa 
10ml; skalpel; zestaw umieszczony na tacce, uniemożliwiający wypadanie elementów, pakowany 
sterylnie; z łącznikiem typu „Y” do bezkrwawej lokalizacji naczynia i wprowadzenia prowadnicy bez 
odłączania strzykawki 40szt
6 Katetery do drenażu rad typ Redon z otworami bocznymi dl. 70 cm, pakowane prosto w torebkę 
papierowo - foliową CH 16-18 2000szt
7 Cewniki moczowodowe typ Nelaton wykonane z miękkiej masy plastycznej z dodatkiem nylonu, 
widoczne radiologicznie, z podziałką Ch 03-08 w 200szt
8 Zestaw do przezskórnej biopsji wątroby 15,16,17,18G zawierający: igłę biopsyjną 88 mm, 
strzykawkę 10 ml., skalpel nr 11, igłę iniekcyjną 09x40 200szt
9 Sonda Sengstakena dostępna w trzech rozmiarach CH 16, 18,21 40szt
Grupa 7.
1 Środek do przepłukiwania i czyszczenia ran oparty na bazie roztworu Ringera oraz dodatku 
Polheksanidu, poprawiającym czyszczenie i odkażanie rany, sodek posiadający znakomitą tolerancję 
tkankową op. 1000 ml. 100 op.
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2 Worek stomijny zamknięty jednoczęściowy, nowoczesny filtr z prostym i funkcjonalnym 
mechanizmem regulującym, przepływ gazów i przykrych zapachów, materiał i kształt worków 
zapewniający maksimum komfortu podczas ich użytkowania, cienki przylepiec gwarantujący 
szczelność worka i pełną dyskrecję rozmiar 20-70 800 szt
3 Worek Ileo jednoczęściowy z filtrem i funkcjonalnym mechanizmem regulującym przepływ gazów i 
przykrych zapachów rozmiar 20-70 400 szt
4 Płytka stomijna kompatybilna z workami otwartymi i zamkniętymi o pierścieniu 45, 57,70 mm, z 
giętkim kształtowalnym palcami plastycznym przylepcem, który dopasowuję się do stomii, rozmiary 
45/13-22; 45/22-33; 57/33-45; 70/45-56 200 szt
5 Płytka stomijna kompatybilna z workami otwartymi i zamkniętymi o pierścieniu 45, 57mm, z 
giętkim kształtowalnym palcami plastycznym przylepcem, który dopasowuję się do stomii, rozmiary 
45/13; 45/22; 57/33 600szt
6 Worek do płytki z filtrem, pięciowarstwowa, laserowo zgrzewana folia worków daje gwarancję 
absolutnej szczelności i wytrzymałości, od strony przylegającej do ciała pacjenta worki pokryte 
delikatną osłonka flizelinową. Konstrukcja filtra węglowego umozliwia pochłanianie zapachów i 
przepływ gazów, rozmiar 45,57,70 1500 szt
7 Worek ileostomijny otwarty, beżowy, pięciowarstwowa, laserowo zgrzewana folia worków daje 
gwarancję absolutnej szczelności i wytrzymałości, od strony przylegającej do ciała pacjenta worki 
pokryte delikatną osłonka flizelinową. rozmiar 45,57,70 600 szt
8 Ściereczki do toalety pacjenta o właściwościach czyszczących, nawilżających, usuwających przykry 
zapach oraz ochronnych poprzez pozostawienie bariery dimetikonowej chroniącej przed zapaleniem 
skóry i odleżynami związanymi z nietrzymaniem stolca i moczu, Pakowane po 3 sztuki 600 op.
9 Pasta stomijna o działaniu uszczelniająco gojącym, wykonana ze specjalistycznego materiału 
wypełniająco- uszczelniającego o właściwościach gojących i i ochronnych waga 60 g. 200 szt
10 Pasta stomijna o działaniu gojącym w postaci delikatnej maści, przylegającej do wilgotnej 
powierzchni, tworząca środowisko sprzyjające gojeniu i chroniąca skórę przed uszkodzeniami waga 
30 g 300 szt
Grupa 8.
1 Elektrody przedsercowe blaszkowe do EKG 35szt
2 Papier do KTG do SRF 618 B 350szt
3 Papier do KTG do aparatu Hawlet Packard 220szt
4 Papier do EKG B-5 / 58 mm 150szt
5 Papier do EKG do aparatu Ascard Mr Gold 210 x 40 50szt
6 Videoprinter do aparatu Mitsubishi K-61 B 110 oryginalny 280szt
7 Papier do EKG B-56 2200szt
8 Pasy gumowe do EKG szerokie dla dorosłych 30szt
9 Pasy gumowe do EKG wąskie dla dzieci 10szt
10 Papier do KTG firmy Bionet 200szt
11 Papier do aparatu Sony UPP 210 SE 16szt
12 Papier do defibrylatora Lifepack 100szt
Grupa 9.
1 Zestaw do wprowadzania oraz wymiany elektrod endokawitarnych 6F 40szt
2 Zestaw do żywienia dojelitowego do pompy Braun 400szt
3 Zastawka 1x wydechowa do respiratora Carina f. Drager 70szt
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4 Łącznik do regulowanej siły ssania Fingertip 9000szt
5 Strzykawka bursztynowa 50 ml 2600szt
6 Przedłużacz do pompy infuzyjnej bursztynowy dł. 150 cm 2800szt
7 Rurki sigmoidoskopowe dł. 25 cm 2000szt
8 Pojemnik, worek sterylny do przygotowania żywienia pozajelitowego Metodą jednego pojemnika z 
przewodami typu Dimix Eva o poj. 3000 ml 200szt
9 Regulator przepływu do infuzji grawitacyjnych, przeznaczony dla roztworów o szerokim zakresie 
lepkości, z komorą kroplową wyposażoną w otwór wentylacyjny i filtr cząstek 15mm, z 
przezroczystym przewodem i klamrą zatrzaskową. szeroki zakres regulacji prędkości przepływu od 
2ml/h-350ml/h, regulator przepływu zakończony męskim/żeńskim połączeniem 600szt
10 Elektroda do czasowej stymulacji serca 12szt
11 Folia PTFE dla otolaryngologii przeznaczona do stosowania w zabiegach ubytku błony śluzowej 
rozmiar 40 x40 400szt
Grupa 10.
1 Szczoteczki chirurgiczne Super Brush 400szt
2 Szczoteczki cytologiczne 1600szt
3 Uromedium - zestaw podłoży transportowo-wzrostowych stosowany do bezpośredniego posiewu 
moczu 180szt
4 Bakteriologiczny zestaw z podłożem Amnies 1500szt
Szacunkowa wartość bez VAT: 357 325,03 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Grupa 1
1)Krótki opis
System zamknięty do pobierania krwi.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres
Grupa 1.
1 biochemia z aktywatorem wykrzepiania, obj. pobrania 6-8 ml 85 000szt
2 biochemia z aktywatorem wykrzepiania, obj. pobrania 4-5 ml 130 000szt
3 biochemia z aktywatorem wykrzepiania, obj. pobrania 2-3 ml 35 000szt
4 biochemia z heparyną litową, obj. pobrania 4,5-7 ml 2 500szt
5 biochemia z heparyną litową, obj. pobrania 2-4 ml 65 000szt
6 morfologia z K2EDTA obj. pobrania 1-3 ml 170 000szt
7 morfologia z K2EDTA obj. pobrania 4-5 ml 55 000szt
8 Strzykawka do gazometrii z heparyną litowa z Abalansowaną wapniem, samonapełniająca się o obj. 
2-3 ml 16 000szt
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9 koagulologia, obj. pobrania 1-3 ml 90 000szt
10 glukoza, z fluorkiem sodu, obj. pobrania 2-3 ml 17 000szt
11 OB, probowka do metody liniowej, obj. pobrania 1-2 ml 7 000szt
12 Pipeta do OB ze skalą i uszczelką do powyższych próbwek 7 000szt
13 OB, probówka do metody logarytmicznej, obj. pobrania 1,8 – 5 ml 8 000szt
14 Probówki do mkrometody na morfologię z kapilarą, 200-500 ul 10 000szt
15 Probówki do mkrometody na morfologię z lejkiem, 200-500 ul 8 000szt
16 Probówki do mkrometody na surowice z kapilarą, 200-500 ul 5 000szt
17 Probówki do mkrometody na surowice bursztynowe, 200-500 ul 15 000szt
18 Probówki do mikrometody na glukozę, 200 - 500 ul 16 000szt
19 igła systemowa 0,7 10 000szt
20 igła systemowa 0,8 30 000szt
21 igła systemowa 0,9 40 000szt
22 Igła systemowa z wizualną kontrolą prawidłowości wkłucia - 0,7 10 000szt
23 Igła systemowa z wizualną kontrolą prawidłowości wkłucia - 0,8 50 000szt
24 Igła systemowa z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym aktywowanym jedną ręką - 0,7 10 000szt
25 Igła systemowa z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym aktywowanym jedną ręką - 0,8 50 000szt
26 igła motylkowa, systemowa, z adapterem luer i zabezpieczaniem przeciwzakłuciowym – 0,8 2 
000szt
27 adapter luer 42 000szt
28 Uchwyt jednorazowy systemowy (pozycję należy wycenić, jeśli system tego wymaga) 244 000szt
29 Stazy jednorazowe, bezlateksowe, w opakowaniach po 25 szt. 200szt
30 Stazy automatyczne, wielorazowego urzytku z funkcją poluzowania za pomocą osobnego 
przycisku 300szt
31 Nakłuwacz dedykowany do pobierania krwi z pięt u noworodków, o wymiarach ostrza: głębokość 
0,85 mm, szerokość 1,75 mm 1 000szt
32 Nakłuwacz dedykowany do pobierania krwi z pięt u noworodków, o wymiarach ostrza: głębokość 
1 mm, szerokość 2,5 mm 1 600szt
33 Nakłuwacze aktywowane przez przyciśnięcie do miejsca wkłucia, ostrze o wymiarach: głebokość 2 
mm, szerokość 1,5 mm 36 000szt
34 Nakłuwacze aktywowane przez przyciśnięcie do miejsca wkłucia, igła 0,8 (21G) głebokość 
naklucia 1,8 mm, 36 000szt
35 Nakłuwacze aktywowane przez przyciśnięcie do miejsca wkłucia, igła 30G głebokość naklucia 1,8 
mm, 36 000szt
Wszystkie elementy systemu zamkniętego muszą pochodzić od jednego producenta.
Szacunkowa wartość bez VAT: 121 921,34 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Grupa 2
1)Krótki opis
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Wkłady workowe na wydzielinę, dreny łączące, zestawy do odsysania, zestawy do drenażu, zestawy 
do punkcji opłucnej, zestawy do biopsji wątroby, igły do punkcji szpiku kostnego, igły do 
trepanobiopsji, igły do wielorazowego pistoletu automatycznego, klipsy polimerowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres
Grupa 2.
1 Wkład workowy na wydzielinę jednorazowego użytku: pojemność 1000ml: z trwale dołączoną 
pokrywą samozasysający się po umieszczeniu na pojemniku wielorazowym i włączeniu źródła ssania: 
o spłaszczonym kształcie (przystosowany do zawieszania 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 zalaniem kompatybilny z pojemnikami wielorazowymi typu serres 
2000szt
2 Wkład workowy na wydzielinę jednorazowego użytku: pojemność 2 000 ml: z trwale dołączoną 
pokrywą: samozasysający się po umieszczeniu na pojemniku wielorazowym i włączenia źródła ssania: 
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 zalaniem, kompatybilny z pojemnikami wielorazowymi typu serres 
6000szt
3 Wkład workowy na wydzielinę jednorazowego użytku: pojemność 3 000 ml: z trwale dołączoną 
pokrywą: samozasysający się po umieszczeniu na pojemniku wielorazowym i włączenia źródła ssania 
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 zalaniem, kompatybilny z pojemnikami wielorazowymi typu serres 
6000szt
4 Zestaw do odsysania – wkład workowy na wydzielinę z drenem łączącym: wkład jednorazowego 
użytku: pojemność 2 000 ml: z trwale dołączoną pokrywą: samozasysającysię po umieszczeniu na 
pojemniku wielorazowym i włączenia źródła ssania: posiadający w pokrywie tylko jeden króciec 
przyłączeniowy: posiadający filtr hydrofobowy zabezpieczający źródło próżni przed zainfekowaniem i 
zalaniem, kompatybilny z pojemnikami wielorazowymi typu serres, dren: długość 210 cm, średnica 6-
7 mm, końcówki żeńska doklejana – żeńska – doklejana + dodatkowy łącznik schodkowy do 
podłączenia cewników do odsysania: zestaw (wkład + dren) pakowany w jednym opakowaniu folia – 
papier. 300szt
5 Worek na wymiociny, wykonany z transparentnego PCW, z wyprofilowanym kołnierzem w 
kształcie maski, skala pomiarowa, pojemność 1500 ml 300szt
6 Dren łączny, steryliny, długość 3 metry, średnica 7 mm, z końcówkami żeńska doklejana (lejek) 
opakowanie podwójne: wewnętrzna folia, zewnętrzna folia - papier 500szt
7 Dren łączący, długość 2-3 metry, średnica 6-7mm z końcówkami żeńska doklejana (lejek) z 
dodatkowym łącznikiem prostym, opakowanie podwóje: zewnętrzna folia, zewnętrzna folia-papier 
500szt
8 Dren łączący,sretylny, długość 2 metry, średnica 6-7 mm, z końcówkami żeńska doklejana (lejek) – 
męska (stożek schodkowy) do cewników, opakowanie podwóje: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-
papier 500szt
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9 Dren łączący, sterylny, długość 2 metry, średnica 6 mm z końcówkami żeńska doklejana (lejek) – 
męska (stożek schodkowy) do cewników z regulatorem siły ssania, opakowanie podwóje: wewnętrzne 
folia, zewnętrzne folia-papier 200szt
10 Dren łączący, sterylny, długość 2 metry, średnica 6-7 mm z końcówkami żeńska doklejana (lejek) – 
męska z zaworem do zamykania siły ssania, opakowanie podwóje: wewnętrzne folia, zewnętrzne 
folia-papier 50szt
11 Zestaw do odsysania Yankauer, sterylny, dren 3 mety, średnica 7 mm, zakończony uniwersalną 
końcówką żeńską doklejaną, kanka Yankauer zagięta, bez kontroli siły ssania, opakowanie podwóje: 
wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier 600szt
12 Zestaw do drenażu klatki piersiowej, trzy komorowy – jednorazowego użytku, wodna regulacja 
siły ssania, komora na wydzielinę o pojemności 10szt
13 Zestaw do drenażu klatki piersiowej dla noworodków trzy komorowy -jednorazowego użytku, 
mechaniczna regulacja siły ssania, komora na wydzielinę o pojemności 150 ml 10szt
14 Zestaw do punkcji opłucnej- worek 2000 ml z podziałką, strzykawka 50/60 ml z podziałką, 
komplet drenów, zawor automatyczny jednokierunkowy, trzy igły punkcyjne, sterylny, 1 x użytku 
200szt
15 Zestaw do biopsji wątroby metodą Manhiniego: rozmiary 15GX9CM, 17gX9CM, 18gX9CM 10szt
16 Igła do punkcji szpiku kostnego, jednorazowego użytku, rozmiar 15G z regulacją długości w 
zakresie 25-45 mm z zdejmowanym poprzecznym uchwytem motylkowym 10szt
17 Igła do punkcji szpiku kostnego, jednorazowego użytku, rozmiar 16G z regulacją długości w 
zakresie 50-70 mm z zdejmowanym poprzecznym uchwytem motylkowym 10szt
18 Igła do trepano biopsji, jednorazowego użytku, rozmiar 8 G, długość 100 mm 30szt
19 Igła do wielorazowego pistoletu automatycznego PROMAG 2,5, jednorazowego użytku, rozmiar 
18 G, długość 200 mm 200szt
20 Igła do wielorazowego pistoletu automatycznego NEXTAGE, jednorazowego użytku, rozmiar 18 
G, długość 200 200szt
21 Klipsy polimerowe niewchłanialne, do klipsownicy laparoskopowej Hem-o-Lok, rozmiar XL 
(ekstra duży), zamykające naczynia do 16 mm, pakowane w sterylne zasobniki po 6 sztuk lub 4 sztuki 
(do wyrobu) 1008szt
22 Klipsy polimerowe niewchłanialne, do klipsownicy laparoskopowej 5 mm Hem-o-lok, rozmiar ML 
(średnio duży), zamykające naczynia do 16 mm, pakowane w sterylne zasobniki po 6 sztuk 1008szt
23 Igła biopsyjna typu tru-cut do pistoletu Nextage 18Gx20 140szt
Szacunkowa wartość bez VAT: 35 984,92 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Grupa 3
1)Krótki opis
Worki urostomijne, worki stomijne, płytki stomijne, worki z możliwością opróżniania, pasta 
uszczelniająca, płyn kosmetyczny.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres
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Grupa 3.
1 Worek urostomijny jednoczęściowy przezroczysty z płytką o wypukłości 3mm o rozm. 12-46 
10000szt
2 Worki stomijne jednoczęściowe przezroczyste z możliwością opróżniania z filtrem węglowym 
zamykane na rzep o rozm. 15-60 mm 5000szt
3 Worki stomijne zamknięte, jednoczęściowe, przeźroczyste, z filtrem węglowym, do przycięcia o 
rozmiarze 20-60 mm 4000szt
4 Hydrokoloidowa płytka stomijna. Średnica pierścienia 70 mm, płytka do przycięcia 15-62 mm 
2000szt
5 Worek z możliwością opróżniania, beżowy, z filtrem, zapinany na rzep. Przystosowany do płytki o 
średnicy pierścienia 70 mm 3000szt
6 Pasta uszczelniająca, opakowanie 50 g. 500szt
7 Płyn kosmetyczny do czyszczenia skóry wokół stomii, pojemność 50ml 100szt
Szacunkowa wartość bez VAT: 81 163,80 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Grupa 4
1)Krótki opis
Baseny, czepki, filtry infuzyjne, koce ratunkowe, golarki, gruszki gumowe, igły do stymulacji z 
drenem, jednorazowe wkłady, kaczki plastikowe, kieliszki do leków, łączniki do cewnika, miski 
nerkowate, myjki do toalety pacjenta, wieszaki do worków na mocz, ostrza wymienne, patyczki do 
higieny jamy ustnej, pojemniki do badań laboratoryjnych, pojemniki na mocz, pojemniki na odpady 
medyczne, przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, słoje do dobowej zbiórki moczu, szpatułki, 
tasiemki silikonowe, urządzenia do przecinania zaciskaczy do pępowiny, zaciskacze do pępowiny, 
zestawy do toalety jamy ustnej.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres
Grupa 4.
1 Basen sanitarny plastikowy z rączką 400 szt
2 Baseny dla chorych 60 szt
3 Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy 1500 szt
4 Filtr infuzyjny neonatologiczny dla wcześniaków i noworodków, maksymalny czas stosowania 96h, 
wyposażony w zacisk szczelinowy i dreny o dłudości 5,5 przed i i 5,5 cm za filtrem oraz 
samoodpowietrzacz, bardzo mały, płaski, łatwy do umocowania, membrana 0,2um, eliminuje cząstki 
nieorganiczne, bakterie, endotoksyny i grzyby, przepływ 100ml/h, objętość wypełnienia 0,4ml, 
powierzchnia filtrowania 1,65cm2, nie zawiera lateksu, sterylizowany radiacyjnie 300 szt
5 Folia życia /koc ratunkowy/ 160 szt
6 Golarka do golenia pacjentów typu Galant 10000 szt
7 Gruszka gumowa z miękkim końcem 200 szt
8 Igła do stymulacji z drenem 0,80x 100mm, kabel elektryczny i dren infuzyjny wychodzący na końcu 
uchwytu igły, drenik infuzyjny zintegrowany z uchwytem igły, długość drenika infuzyjnego do 30 cm
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 300 szt
9 Jednorazowe wkłady o pojemności 2 litrów kompatybline z pojemnikami firmy Medela 100 szt
10 Kaczki plastikowe 140 szt
11 Kieliszki do podawania leków plastikowe opakowanie 75 sztuk 2500 op.
12 Łącznik do połączenia cewnika z workiem, wykonany z latexu i poliamidu (równoważny z AK 
3300) 120 szt
13 Miska nerkowata plastikowa, duża ok.. 27 - 29 cm 90 szt
14 Miska nerkowata plastikowa, mała ok.. 18 - 20 cm 90 szt
15 Myjki do toalety pacjenta, o naturalnym pH, hypoalergiczne, wstępnie nawilżone 0 wym 20 - 20, 
pakowane po 8 sztuk 200 op.
16 Wieszaki do worków na mocz 1500 szt
17 Osta wymienne j.u. ze stali węglowej, bezpośrenio na ostrzu wygrawerowana nazwa producenta 
oraz rozmiar ostrza op. 100 szt. 525 op.
18 Patyczki do higieny jamy ustnej z cytrynowym ekstraktem z limonki gliceryną i wodą, pojedyńczo 
pakowane. 10000 szt
19 Pojemnik do badań laboratoryjnych poj. 100 - 120 ml., jałowy 4000 szt
20 Pojemnik do badań laboratoryjnych poj. 100 - 120 ml., niejałowy 25000 szt
21 Pojemnik na mocz, kaczka męska 800 ml. z rączką 200 szt
22 Pojemnik na odpady medyczne, plastikowy poj. 0,7 - 1 litr 6000 szt
23 Pojemnik na odpady medyczne, plastikowy poj. 2 litry 10000 szt
24 Pojemnik na odpady medyczne, plastikowy poj. 5 litrów 4000 szt
25 Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych przy użyciu pompy Medima 1200 szt
26 Słój do dobowej zbiórki moczu, plastikowy z pokrywką 2- 2,5 l. 300 szt
27 Szpatułka do diagnostyki jamy ustnej i gardła, drewniana opakowanie 100 szt. 810 op.
28 Szpatułki do jamy ustnej 700 op.
29 Tasiemki silikonowe do podwieszania naczyń, nieprzepuszczalne dla promieni RTG,kodowane 
kolorami dł. 38 cm: żółte, białe, niebieskie, czerwone 300 szt
30 Urządzenie do przecinania zaciskaczy do pepowiny 3000 szt
31 Wziernik ginekologiczny typ Cusco j.u. 3200 szt
32 Zaciskacz do pępowiny 5000 szt
33 Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający szczoteczkę do zębów z odsysaniem i gąbką na górnej 
powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,05 % roztworem chlorku cetyopirydyny, gąbka 
-aplikator, preparat nawilżający do ust na bazie wodnej 200 szt
Szacunkowa wartość bez VAT: 48 498,01 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Grupa 5
1)Krótki opis
Pojemniki do badań histopatologicznych, pojemniki do krwi.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres
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Grupa 5.
1 Pojemnik do badań histopatologicznych 15 ml. Niesterylny, zakręcany wykonane z PS, odporne na 
formalinę 1500szt
2 Pojemnik do badań histopatologicznych 30 ml. Niesterylny, zakręcany wykonane z PS, odporne na 
formalinę 1500szt
3 Pojemnik do badań histopatologicznych 100 ml. niesterylny, zakręcany wykonane z PS, odporne na 
formalinę 1500szt
4 Pojemnik do badań histopatologicznych 200 ml. niesterylny, zakręcany wykonane z PS, odporne na 
formalinę 1500szt
5 Pojemnik do badań histopatologicznych 500 ml. Niesterylny, wciskany wykonane z PS, odporne na 
formalinę 500szt
6 Pojemnik do badań histopatologicznych 1000 ml. Niesterylny, wciskany wykonane z PS, odporne na 
formalinę 1200szt
7 Pojemnik do badań histopatologicznych 5000 ml. Niesterylny, wciskany wykonane z PS, odporne na 
formalinę 1200szt
8 pojemnik podwójny do krwi składający się z pojemnika macierzystego z igłą biorczą i 
antykoagulantem CPDA- 1 oraz pustego pojemnika satelitarnego, \dren biorczy wyposażony w port do 
pobierania próbek, pojemność 450/300 50szt
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 168,33 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Grupa 6
1)Krótki opis
Zestawy do hemodializy, cewniki centralne dwuświatłowe i trójświatłowe, katetery, cewniki 
moczowodowe, sondy Sengstakena.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres
Grupa 6.
1 Zestaw do hemodializy dwukanałowy w rozmiarze 11i12 F, dostępny w trzech długościach 
15,18,20cm z powłoką anty bakteryjną wykonaną z aktywnego srebra, dostępny z ramionami 
zagiętymi oraz prostymi, w zestawie dwa dilatatory 10 i 12 F/20 cm, igła 18G/7cm oraz prowadnik, 
skalpel- zestaw umieszczony na tacce uniemożliwiający wypadanie elementów, pakowany sterylnie 
200szt
2 Zestaw do hemodializy trzykanałowy w rozmiarze 11 i 12 F, dostępny w trzech długościach 
15,18,20cm z powłoką anty bakteryjną wykonaną z aktywnego srebra, dostępny z ramionami 
zagiętymi oraz prostymi, w zestawie dwa dilatatory 10 i 12 F/20 cm, igła 18G/7cm oraz prowadnik, 
skalpel- zestaw umieszczony na tacce uniemożliwiający wypadanie elementów, pakowany sterylnie 
30szt
3 Cewnik centralny dwuświatłowy14.14Ga/ 7 F/ 20cm - zestaw –ostra igła wprowadzająca 
cienkościenna, rozszerzadło ułatwiające wprowadzenie cewnika;prowadnica w osłonce umożliwiająca 
wprowadzanie jedną ręką, jedna końcówka miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta;cewnik
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 centralny z poliuretanu powłoką hydrofilną, mięknący w temperaturze ciała, cieniujący w RTG, na 
cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, rozmiary Ga i pojemność podane 
na przewodach zewnętrznych, końcówki Luer-Lock z zaciskami odcinającymi i koreczkami 
zamykającymi, skrzydełka mocujące – system mocowania cewnika do skóry podwójny;strzykawka 
niskooporowa 10ml; skalpel; zestaw umieszczony na tacce, uniemożliwiający wypadanie elementów, 
pakowany sterylnie; 40szt
4 Cewnik centralny tróświatłowy16.18,18Ga/ 7 F/ 20cm - zestaw –ostra igła wprowadzająca 
cienkościenna, rozszerzadło ułatwiające wprowadzenie cewnika;prowadnica w osłonce umożliwiająca 
wprowadzanie jedną ręką, jedna końcówka miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta;cewnik 
centralny z poliuretanu powłokąhydrofilną, mięknący w temperaturze ciała, cieniujący w RTG, na 
cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, rozmiary Ga i pojemność podane 
na przewodach zewnętrznych, końcówki Luer-Lock z zaciskami odcinającymi i koreczkami 
zamykającymi, skrzydełka mocujące – system mocowania cewnika do skóry podwójny;strzykawka 
niskooporowa 10ml; skalpel; zestaw umieszczony na tacce, uniemożliwiający wypadanie elementów, 
pakowany sterylnie; 40szt
5 Cewnik centralny trójświatłowy z powłoką antybakteryjną (chlorheksydyna i sól srebrowa 
sulfadiazyny)16.18.18Ga/ 7 F/ 30cm – zestaw -ostra igła wprowadzająca cienkościenna, rozszerzadło 
ułatwiające wprowadzenie cewnika; prowadnica w osłonce umożliwiająca wprowadzanie jedną ręką, 
jedna końcówka miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta; cewnik centralny z poliuretanu z 
powłoką hydrofilną, mięknący w temperaturze ciała, cieniujący w RTG, na cewniku podziałka 
umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, rozmiary Ga i pojemność podane na przewodach 
zewnętrznych, końcówki Luer-Lock z zaciskami odcinającymi i koreczkami zamykającymi, 
skrzydełka mocujące – system mocowania cewnika do skóry podwójny; strzykawka niskooporowa 
10ml; skalpel; zestaw umieszczony na tacce, uniemożliwiający wypadanie elementów, pakowany 
sterylnie; z łącznikiem typu „Y” do bezkrwawej lokalizacji naczynia i wprowadzenia prowadnicy bez 
odłączania strzykawki 40szt
6 Katetery do drenażu rad typ Redon z otworami bocznymi dl. 70 cm, pakowane prosto w torebkę 
papierowo - foliową CH 16-18 2000szt
7 Cewniki moczowodowe typ Nelaton wykonane z miękkiej masy plastycznej z dodatkiem nylonu, 
widoczne radiologicznie, z podziałką Ch 03-08 w 200szt
8 Zestaw do przezskórnej biopsji wątroby 15,16,17,18G zawierający: igłę biopsyjną 88 mm, 
strzykawkę 10 ml., skalpel nr 11, igłę iniekcyjną 09x40 200szt
9 Sonda Sengstakena dostępna w trzech rozmiarach CH 16, 18,21 40szt
Szacunkowa wartość bez VAT: 20 390,09 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Grupa 7
1)Krótki opis
Środek do przepłukiwania i czyszczenia ran, worki stomijne, worki Ileo, płytki stomijne, worki do 
płytki z filtrem, worki ileostomijne, ściereczki do toalety pacjenta, pasta stomijna.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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3)Wielkość lub zakres
Grupa 7.
1 Środek do przepłukiwania i czyszczenia ran oparty na bazie roztworu Ringera oraz dodatku 
Polheksanidu, poprawiającym czyszczenie i odkażanie rany, sodek posiadający znakomitą tolerancję 
tkankową op. 1000 ml. 100 op.
2 Worek stomijny zamknięty jednoczęściowy, nowoczesny filtr z prostym i funkcjonalnym 
mechanizmem regulującym, przepływ gazów i przykrych zapachów, materiał i kształt worków 
zapewniający maksimum komfortu podczas ich użytkowania, cienki przylepiec gwarantujący 
szczelność worka i pełną dyskrecję rozmiar 20-70 800 szt
3 Worek Ileo jednoczęściowy z filtrem i funkcjonalnym mechanizmem regulującym przepływ gazów i 
przykrych zapachów rozmiar 20-70 400 szt
4 Płytka stomijna kompatybilna z workami otwartymi i zamkniętymi o pierścieniu 45, 57,70 mm, z 
giętkim kształtowalnym palcami plastycznym przylepcem, który dopasowuję się do stomii, rozmiary 
45/13-22; 45/22-33; 57/33-45; 70/45-56 200 szt
5 Płytka stomijna kompatybilna z workami otwartymi i zamkniętymi o pierścieniu 45, 57mm, z 
giętkim kształtowalnym palcami plastycznym przylepcem, który dopasowuję się do stomii, rozmiary 
45/13; 45/22; 57/33 600szt
6 Worek do płytki z filtrem, pięciowarstwowa, laserowo zgrzewana folia worków daje gwarancję 
absolutnej szczelności i wytrzymałości, od strony przylegającej do ciała pacjenta worki pokryte 
delikatną osłonka flizelinową. Konstrukcja filtra węglowego umozliwia pochłanianie zapachów i 
przepływ gazów, rozmiar 45,57,70 1500 szt
7 Worek ileostomijny otwarty, beżowy, pięciowarstwowa, laserowo zgrzewana folia worków daje 
gwarancję absolutnej szczelności i wytrzymałości, od strony przylegającej do ciała pacjenta worki 
pokryte delikatną osłonka flizelinową. rozmiar 45,57,70 600 szt
8 Ściereczki do toalety pacjenta o właściwościach czyszczących, nawilżających, usuwających przykry 
zapach oraz ochronnych poprzez pozostawienie bariery dimetikonowej chroniącej przed zapaleniem 
skóry i odleżynami związanymi z nietrzymaniem stolca i moczu, Pakowane po 3 sztuki 600 op.
9 Pasta stomijna o działaniu uszczelniająco gojącym, wykonana ze specjalistycznego materiału 
wypełniająco- uszczelniającego o właściwościach gojących i i ochronnych waga 60 g. 200 szt
10 Pasta stomijna o działaniu gojącym w postaci delikatnej maści, przylegającej do wilgotnej 
powierzchni, tworząca środowisko sprzyjające gojeniu i chroniąca skórę przed uszkodzeniami waga 
30 g 300 szt
Szacunkowa wartość bez VAT: 18 172,70 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Grupa 8
1)Krótki opis
Elektrody przedsercowe do EKG blaszkowe, papier do KTG, papier do EKG, videoprinter, pasy 
gumowe do EKG, papier do defibrylatora.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres
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Grupa 8.
1 Elektrody przedsercowe blaszkowe do EKG 35szt
2 Papier do KTG do SRF 618 B 350szt
3 Papier do KTG do aparatu Hawlet Packard 220szt
4 Papier do EKG B-5 / 58 mm 150szt
5 Papier do EKG do aparatu Ascard Mr Gold 210 x 40 50szt
6 Videoprinter do aparatu Mitsubishi K-61 B 110 oryginalny 280szt
7 Papier do EKG B-56 2200szt
8 Pasy gumowe do EKG szerokie dla dorosłych 30szt
9 Pasy gumowe do EKG wąskie dla dzieci 10szt
10 Papier do KTG firmy Bionet 200szt
11 Papier do aparatu Sony UPP 210 SE 16szt
12 Papier do defibrylatora Lifepack 100szt
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 028,73 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Grupa 9
1)Krótki opis
Zestawy do wprowadzania oraz wymiany elektrod, zestawy do żywienia dojelitowego do pompy 
Braun, zastawki do respiratora Carina, łączniki do regulowanej siły ssania, strzykawki bursztynowe, 
przedłużacze do pompy infuzyjnej, rurki sigmoidoskopowe, pojemniki i worki do przygotowania 
żywienia pozajelitowego, regulatory przepływu do infuzji grawitacyjnych, elektrody do czasowej 
stymulacji serca, folia PTFE.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33000000

3)Wielkość lub zakres
Grupa 9.
1 Zestaw do wprowadzania oraz wymiany elektrod endokawitarnych 6F 40szt
2 Zestaw do żywienia dojelitowego do pompy Braun 400szt
3 Zastawka 1x wydechowa do respiratora Carina f. Drager 70szt
4 Łącznik do regulowanej siły ssania Fingertip 9000szt
5 Strzykawka bursztynowa 50 ml 2600szt
6 Przedłużacz do pompy infuzyjnej bursztynowy dł. 150 cm 2800szt
7 Rurki sigmoidoskopowe dł. 25 cm 2000szt
8 Pojemnik, worek sterylny do przygotowania żywienia pozajelitowego Metodą jednego pojemnika z 
przewodami typu Dimix Eva o poj. 3000 ml 200szt
9 Regulator przepływu do infuzji grawitacyjnych, przeznaczony dla roztworów o szerokim zakresie 
lepkości, z komorą kroplową wyposażoną w otwór wentylacyjny i filtr cząstek 15mm, z 
przezroczystym przewodem i klamrą zatrzaskową. szeroki zakres regulacji prędkości przepływu od 
2ml/h-350ml/h, regulator przepływu zakończony męskim/żeńskim połączeniem 600szt
10 Elektroda do czasowej stymulacji serca 12szt
11 Folia PTFE dla otolaryngologii przeznaczona do stosowania w zabiegach ubytku błony śluzowej
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 rozmiar 40 x40 400szt
Szacunkowa wartość bez VAT: 20 728,43 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Grupa 10
1)Krótki opis
Szczoteczki chirurgiczne, szczoteczki cytologiczne, zestawy podłoży transportowo-wzrostowych, 
zestawy z podłożem Amnies.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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3)Wielkość lub zakres
Grupa 10.
1 Szczoteczki chirurgiczne Super Brush 400szt
2 Szczoteczki cytologiczne 1600szt
3 Uromedium - zestaw podłoży transportowo-wzrostowych stosowany do bezpośredniego posiewu 
moczu 180szt
4 Bakteriologiczny zestaw z podłożem Amnies 1500szt
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 268,68 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

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: 1. 14 366,00 zł (słownie: czternaście tysięcy 
trzysta sześćdziesiąt sześć złotych). Wadium dla poszczególnych grup wynosi:
Grupa 1: 4 901,00 PLN;
Grupa 2: 1 447,00 PLN;
Grupa 3: 3 263,00 PLN;
Grupa 4: 1 950,00 PLN;
Grupa 5: 168,00 PLN;
Grupa 6: 820,00 PLN;
Grupa 7: 731,00 PLN;
Grupa 8: 202,00 PLN;
Grupa 9: 833,00 PLN;
Grupa 10: 51,00 PLN.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich 
przepisów je regulujących:
Płatność przelewem min. w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.
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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. VI 1 A 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, muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm, przepisów Unii.
Europejskiej oraz ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679), tj. 
posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego)
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją 
pomiarową, IIa, IIb, III)
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679), Wykonawca zobowiązany jest posiadać inne odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
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. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a Wykonawcy będący osobami 
fizycznymi oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Ocena spełniania warunków 
dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia.
3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
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 składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 
8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem 
składania ofert.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 
ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem 
składania ofert.
7. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty 
te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu 
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.III.2.1) ppkt.1-6.
8. 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) ppkt. 2.
9. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
10. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego 
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w 
zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie 
wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
11. Wymagania dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. 1. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 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,
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 określonego w punkcie III.2.1) ppkt 5 – zaświadczenie właściwego organu 
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty 
dotyczą, w zakresie określonym w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.
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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 miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 11.1, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Dokument ten powinien być wystawiony z zachowaniem terminów wskazanych w pkt 11.2.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub 
zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca musi posiadać środki 
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 % ceny oferty (w przypadku 
złożenia ofert częściowych – 50 % sumy cen ofert częściowych). Ocena spełniania warunków 
dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do 
udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
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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 9/2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 
6.6.2012
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 24,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Płatne gotówką w Kasie Szpitala lub przelewem na rachunek bankowy 
Szpitala.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.6.2012 - 10:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym 
kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu
Inny: PL.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 6.6.2012

Miejscowość: 

Budynek Administracji Szpitala w Krakowie na os. Na Skarpie 66, Sala konferencyjna.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Oferta ma zawierać:
a) szczegółową ofertę cenową (według wzoru tabeli zamieszczonej w pkt. XIV/2 specyfikacji),
b) wypełniony formularz ofertowy zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji,
c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w 
postępowaniu oraz spełnianie wymagań zamawiającego dotyczące przedmiotu umowy (wymienione w 
pkt. VI i VII specyfikacji),
d) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, o którym mowa
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 w rozdziale VIII pkt. 8b specyfikacji,
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający 
ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
f) potwierdzenie wniesienia wadium (vide pkt IX specyfikacji).
Termin wykonania zamówienia nie dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia faksem, 
potwierdzonym pisemnie, dostawy awaryjne do 3 dni.
Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz zmiany umowy 
w tym zakresie w przypadku, gdy w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy zamówienie nie 
zostanie zrealizowane w pełnym zakresie ilościowym ustalonym w załączniku nr 1 do specyfikacji.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

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

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni 
od przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli 
zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni od dnia przesłania informację 
o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub w terminie 6 
miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

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

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.4.2012
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