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Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
os. Na Skarpie 66
Osoba do kontaktów: Elżbieta Jastrzębska-Kukawka
31-913 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126229487
E-mail: zpubl@interia.pl
Faks: +48 126444756

Adresy internetowe: 

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zeromski-szpital.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego 
systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) 
kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej 
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności 
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających 
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: 
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług 
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Apteka Szpitala 
Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Kod NUTS PL213

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl

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


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

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

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części 
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach 
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach 
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji 
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 9 Nazwa: grupa 9 
1)Krótki opis 
1 Zestaw do szynowania moczowodów pediatryczny czas utrzymania 3-6 miesięcy 
lub  Zamawiający  dopuszcza  zestaw  do  szynowania  moczowodów  w  rozmiarach  3,4  i  4,8  CH  i  dostępnych
długościach w części prostej do wyboru Zamawiającego : 12,15,18,20 lub 22 Ch, 
lub Zamawiający dopuszcza zestawy skalowane co 1 cm, 
szt 300
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: grupa 10 
1)Krótki opis 
2 Nitinolowe urządzenie do przechwytywania i usuwania kamieni i innych ciał obcych w drogach moczowych oraz do
minimalizacji migracji złogów w trakcie litotrypsji wewnątrzustrojowej koszyk 7mm. CH 2,8F/145
lub Zamawiający dopuszcza Nitinolowe urządzenie do przechwytywania i usuwania kamieni i innych ciał obcych w
drogach moczowych oraz do minimalizacji migracji złogów w trakcie litotrypsji wewnątrzustrojowej koszyk 8mm,CH
2,5F/długośc 120cm.Koszyk typu „tipless” z 4 drutami równoległymi, obrót głowki kosztka poprzez obrót rękojeścia
1:1,  możliwość  otwierania i  zamykania  koszyka  nawet przy wygięciu o 270 stopni,  odłączana rękojeść,  koszulka
koszyka pokryta wewnątrz i na zewnątrz  teflonem, zabezpiecznie / „ amortyzator” przed zerwaniem główki/drutów
koszyka 
lub Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nitinolowego urządzenia do przechwytywania i usuwania kamieni i innych
ciał obcych w drogach moczowych rozmiar CH 2,2 koszyczek 11 mm długość 120 cm 
lub  Zamawiający  dopuszcza   zaoferowanie   nitinolowego  urządzenia  do  przechwytywania  i  usuwania  kamieni  i
innych ciał obcych w drogach moczowych  wykonanego ze stali nierdzewnej rozmiary CH 2,5 oraz 3 długość 120 cm.
szt 40
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: grupa 11 
1)Krótki opis 
1. Zestaw do wymiany do kateterów ( netrostomii) :1. kateter Pigtail 9Fx 45cm , 2. prowadnik "0,35" x 80cm, 3. rozszerzacz 
z koszulką rozrywalną , 4. rozszerzacz 7F, 5. kołnierz mocujący, 6. opaska zaciskowa szt 150
2. Zestaw do drenażu przezskórnego metodą dwustopniową : 1. kateter Pigtail 9F x 26cm 2. igła dwuczęściowa 15G x 29cm 
3. igła prosta 18G x 7cm 
4. prowadnik 0,35 x 60cm 
5. rozszerzacz 9F x 18cm 
6. kranik jednodrożny 
7. przedłużacz dł 25 cm 
8. opaska zaciskowa, kołnierz 
lub Zamawiający dopuszcza Zestaw do drenażu przeskórnego  metodą dwustopniową:
*Cewnik Pigtail  8F x  35cm z obturatorem ,
*Igła  dwuczęściowa 17,5G  x 18,5cm
*prowadnik  Lunderquista zagięty  średnica  0,035’’ ,długość  90cm
*Obrotowy łącznik do worka długości 15cm
szt 300



2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: grupa 12 
1)Krótki opis 
1 Cewnik pooperacyjny Dufour 3 - drożny , silikonowy, CH 18 - 24 , łącznik luer- lock na kanale do irygacji zapakowany
sterylnie z cewnikiem , dł.40cm. 
Zamawiający  dopuszcza  cewnik   bez  łącznika  luer-lock  na  kanale  irygacji;  dopuszcza  cewnik   z  łącznikiem luer-lock
niezmontowanym z kanałem do irygacji (łącznik luer -lock stanowi oddzielny element) dł cewnika  42 cm
lub  Zamawiający dopuszcza  cewnik   pokryty   substancją  hydrofilną  na  odcinku  5  cm,    szt  40
2 Cewnik nefrostomijny 2 - drożny , silikonowy, z prostą końcówką oraz zintegrowanym balonem pojemności 2ml , rozmiar
Ch  12  -  dł.  40cm  szt  20
3 Cewnik Foleya 3 - drożny, silikonowy, z prostą końcówką z balonem poj. 30ml , rozmiar CH 20 - dł. 40 cm 
lub  Zamawiający  dopuszcza  cewnik  z  balonem  20  ml  o  długości  41  cm szt  50
4  Igła  do  biopsji,  do  aparatu  Promag  1,2   G18  -  dł  20cm,  skalowana  do  pistoletu  UD  18/  2009  szt  250
5 Zestawy miękkiego stentu moczowodowego stosowane do czasowego drenażu wewnętrznego moczu z poziomu połączenia
miedniczkowego - moczowodowego do pęcherza na okres 6 miesięcy.  Zestawy te zawierają  stent otwarty - zamknięty ,
prowadnik oraz popychacz. Długość popychacza do 70 cm, długość cewnika 26 -28 cm otwarty - zamknięty utrzymanie 3-6
miesięcy. CH4,7 - 6,7  lub Zamawiający dopuszcza cewnik do szynowania moczowodów z poliuretanu w wersji soft ; lub
Zamawiający dopuszcza zestaw do szynowania moczowodów w rozmiarze od 4,7 CH – 7CH. ; lub  Zamawiający
dopuszcza zestaw do szynowania moczowodów wyposażony w popychacz o długości  od 40 do 70 cm
lub  Zamawiający dopuszcza cewnik o rozmiarze od 4,7 CH do 6,7 CH.
szt 260
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14 Nazwa: grupa 14 
1)Krótki opis 
1 Kleszcze wielorazowego użytku gastro lub kolonoskopowe z bolcem lub bez , wielkość łyżeczek 2,4mm dł. 160 lub 
Zamawiający dopuszcza kleszcze o długości 170 cm lub kleszcze o długości  230cm do swobodnego wyboru, minimalny 
kanał roboczy 2,8mm szt 72
2 Zestaw do opaskowania żylaków przełyku , w skład wchodzi: magazynek spustowy działający w dwóch pozycjach ze 
sznurkiem 122cm , nasadką OptiVu z sześcioma gumkami , przedostatnia przeżroczysta sygnalizująca pozostanie jednej 
opaski , nasadka w rozm. 8,6mm-9,2mm , 9,5mm - 11,5mm , 9,5mm - 13mm , 11mm - 14mm szt 75
3 Zestaw do przeskórnej endoskopowej gastrostomii 20 lub 24 Fr , zakładany techniką " ciągnij " , zestaw kompletny do 
założenia szt 36
4 Gastrostomia wymienna uszczelniająca na balonie , 14Frx5cc , 18 i 24 Fr x x20cc szt 24
5 Sonda żywieniowa do jelita cienkiego zakladana przez nos 8 i 10Fr dł 240cm po prowadnicy 0,035 szt 15
6 Klipsownica jednorazowego użytku rozwarcie 16mm możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania , rotacja 360 st. , 
minimalny kanał roboczy 2,8mm dł. 230cm szt 108
7 Hemospray endoskopowy do tamowania krwawień w górnym odcinku przewodu pokarmowego , cewnik 7 lub 10 Fr dł. 
220cm szt 18
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 28 Nazwa: grupa 28 
1)Krótki opis 
1 Wkład workowy na wydzielinę jednorazowego użytku, pojemność 1000ml , z trwale dołączoną pokrywą , samozaasysający
się  po umieszczeniu  na pojemniku  wielorazowym  i  włączeniu  źródła  ssania,  o  owalnym kształcie,  (  przystosowany do
zawieszenia na aparatach anestezjologicznych ), posiadający w pokrywie tylko jeden króciec przyłączeniowy oraz szeroki
otwór do wsypywania proszku żelującego i lub pobierania próbek , posiadający filtr hydrofobowy zabezpieczający źródło
próżni  przed  zainfekowaniem  i  zalazniem  ,  kompatybilny  z  pojemnikami  wielorazowymi  typu  serres  szt  2000
2 Wkład workowy na wydzielinę jednorazowego użytku, pojemność 2000ml , z trwale dołączoną pokrywą , samozaasysający
się po umieszczeniu na pojemniku wielorazowym i włączeniu źródła ssania, o  owalnym kształcie,, posiadający w pokrywie
tylko  jeden  króciec  przyłączeniowy  oraz  szeroki  otwór  do  wsypywania  proszku  żelującego  i  lub  pobierania  próbek  ,
posiadający  filtr  hydrofobowy  zabezpieczający  źródło  próżni  przed  zainfekowaniem  i  zalazniem  ,  kompatybilny  z
pojemnikami  wielorazowymi  typu  serres  szt  6000
3 Wkład workowy na wydzielinę jednorazowego użytku, pojemność 3000ml , z trwale dołączoną pokrywą , samozaasysający
się po umieszczeniu na pojemniku wielorazowym i włączeniu źródła ssania,  o  owalnym kształcie,, posiadający w pokrywie
tylko  jeden  króciec  przyłączeniowy  oraz  szeroki  otwór  do  wsypywania  proszku  żelującego  i  lub  pobierania  próbek  ,
posiadający  filtr  hydrofobowy  zabezpieczający  źródło  próżni  przed  zainfekowaniem  i  zalazniem  ,  kompatybilny  z
pojemnikami  wielorazowymi  typu  serres  szt  6000



4  Worek  na  wymiociny  wykonany  z  transparentnego  PCV ,  z  wyprofilowanym  kołnierzem w kształcie  maski  ,  skala
pomiarowa , pojemność 1500ml szt 300
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33140000, 33141200, 33141320

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
8.12.2014 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
Dowolny język urzędowy UE
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 
Okres w miesiącach: 24 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert 
Data: 8.12.2014 - 10:30

Miejscowość:  Kraków

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
14.11.2014


