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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@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. 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

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

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


II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Szpital 
Specjalistyczny im. S. Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 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
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego powinien wynosić minimum 12 
miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze zm).
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

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: 36 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Grupa 1
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego powinien wynosić minimum 12 
miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.



5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest 
dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i 
stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Zestaw do cewnikowania. Skład:serweta z laminatu 39g/m2 niebieska, 50x50cm - 1sztuka. Rękawice lateksowe 
M z wywiniętymi mankietami - 2 szt. Serweta z laminatu 39g/m2,niebieska 50x50cm z otworem 6cm (5cm) i 
rozcięciem - 1sztuka. Tupfer kula z gazy 17 nitkowej 20x 20cm - 6 sztuk. Pojemnik plastikowy okrągły 120ml - 1 szt. 
Pęseta plastikowa - 1szt. Cewnik Foley - 1szt. Worek na mocz typ z zaworem 2 - 1szt. Strzykawka 10ml - 1szt. Igła 
12mm - 1 szt. Zestaw zapakowany w opakowanie typu "twardy blister" jednokomorowy, na opakowaniu centralna 
etykieta z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta służąca do wklejania do 
dokumentacji. Sterylizowany EO. Możliwość zamówienia z cewnikami 16 lub18 lub 20 lub 22 szt 500
2 Zestaw do cewnikowania, jałowy, wysterylizowany w EO na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami 
z numerem serii, datą ważności z nazwą producenta służąca do wklejania do dokumentacji. Zestaw zapakowany w 
torbę papierowo - foliową. Skład zestawu: kompres gazowy 17n8w10cm x 10cm - 5 szt. Nerka tekturowa - 1 szt. 
Pęseta plastikowa - 1 szt. Pojemnik plastikowy - 1 szt. Tupfer kula 17n 20cm x 20cm - 5 szt. szt 500.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 2 Nazwa: Grupa 2
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.



d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Jednorazowa, jałowa, stalowa igła z kulką 1,2 x 80mm, długość 9,5cm szt 600
2 Jałowy uchwyt rzepowy 2 x 23cm szt 1 200
3 Jałowa osłona zabezpieczająca kable video i optykę endoskopową, rozmiar 13-15 x 220 - 250cm szt 280
4 Jałowy zestaw miseczek 1, 1 x pojemnik plastikowy okrągły 1000ml z podziałką, przeźroczysty, 1 x pojemnik 
plastikowy z uchwytem 500ml z podziałką przeźroczysty, 1 x serweta dwuwarstwowa minimum 75 x 75cm 
( owinięcie zestawu ) szt 1 600
5 Jałowy zestaw miseczek 2, 1 x pojemnik plastikowy okrągły 250ml z podziałką, przeżroczysty, 1 x pojemnik 
plastikowy z uchwytem 500ml z podziałką przeżroczysty, 1 x serweta dwuwarstwowa minimum 75 x 75cm 
( owinięcie zestawu ) szt 1 600
6 Jałowy zestaw miseczek 3, 1 x pojemnik plastikowy 1000ml z podziałką, 1 x serweta dwuwarstwowa minimum 75
x 75cm ( owinięcie zestawu ) szt 1 600.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 3 Nazwa: Grupa 3
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Noworodkowy cewnik do odsysania dróg oddechowych z kontrolą ssania, podziałką co 1cm, z otworem 
centralnym i dwoma bocznymi CH 10 szt 5 000
2 Cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego, z kontrolą siły ssania, wygięty do lewego oskrzela 14 - 16 CH szt 250
3 Cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego, atraumatyczny z dwoma otworami bocznymi i otworem końcowym 
6 - 18 CH szt 50 000.



4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 4 Nazwa: Grupa 4
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Klej tkankowy - polimer n - butyl - 2 cyjanoakrylantu szybko polimeryzuje w kontakcie z płynem tkankowym, 
przeźroczysty lub fioletowy. Przechowywanie w temperaturze pokojowej 22 stopnie C - wymagane badania 
kliniczne ( również do fiksacji siatek ) szt 300.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 5 Nazwa: Grupa 5
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.



d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Cewnik typu Foley dwudrożny,obustronnie silikonowany, balon o pojemności 3 - 5 ml, opakowanie zewnętrzne 
foliowo papierowe i wewnętrzne foliowe z prowadnicą CH 6 - CH 10 szt 3 000
2 Cewnik typu Foley dwudrożny,obustronnie silikonowany, balon o pojemności 5 - 30 ml, opakowanie zewnętrzne 
foliowo papierowe i wewnętrzne foliowe CH 12 - CH 24 szt 18 000
3 Cewnik typu Nelaton - długość 40cm nie zawierający ftalanów, opakowanie foliowo - papierowe, dwa otwory 
boczne, naprzemianległe, atraumatycznie zamknięty koniec, barwny kod rozmiaru CH 8 - CH 20 szt 3 000
4 Cewnik typu Pezzer - długość 35cm, lateks, opakowanie foliowo - papierowe i wewnętrzne foliowe, CH 24 - CH 
34 szt 100
5 Worek do godzinowej zbiórki moczu, całkowita pojemność 3000ml ( 2600 pojemność worka, 400ml pojemnośći 
komory pomiarowej ) przesuwny zawór spustowy T, długość drenu 145cm, dwa filtry hydrofobowe, zastawka 
antyrefluksyjna, igłowy i bezigłowy port do pobierania próbek moczu szt 150
6 Worek do dobowej zbiórki moczu, sterylny, dla dorosłych z drenem, zawór T, z malejąca skalą, z zastawką 
antyrefluksową, pojemność 2000ml, szt 20 000
7 Worki do pobierania moczu dla dziewczynek szt 1 500
8 Worki do pobierania moczu dla chłopców szt 1 500
9 Kanki doodbytnicze, dwa otwory boczne,atraumatyczny zamknięty koniec,odporne na zaginanie, CH 16 - 20, dł 
250mm szt 1 000
10 Kanki doodbytnicze, dwa otwory boczne,atraumatyczny zamknięty koniec,odporne na zaginanie, CH 22 - 30, dł 
400mm szt 2 000
11 Przewód do cytoskopu i rektoskopu z jedną końcowką, pakowany pojedynczo szt 500
12 Przewód do cytoskopu i rektoskopu z dwiema końcowkami, pakowany pojedynczo szt 500
13 Cewniki do karmienia niemowląt, wykonane z PCV o medycznej jakości i twardości, znacznik w odległości 
250mm od końca dystalnego, konektor typu luer w kolorze odpowiadającemu rozmiarowi, sterylizowane w EO CH 
5, 6, 8, 10, długość 400mm szt 1000
14 Cewniki do karmienia dorosłych, wykonane z niedrażniącego, medycznego PCV, jałowe szt 500
15 Zgłębniki żołądkowe wykonane z PCV o medycznej jakości i twardości,konektor typu luer w kolorze 
odpowiadającym rozmiarowi, sterylizowane w OE. Konektory zgłębników wyposażone we wkładki redukcyjne. 
Rozmiary CH 6- 12, długość 800mm szt 1000
16 Zgłębniki żołądkowe wykonane z PCV o medycznej jakości i twardości, konektor typu luer w kolorze 
odpowiadającym rozmiarowi, sterylizowane w OE. Konektory zgłębników wyposażone we wkładki redukcyjne. 
Rozmiary CH 14 - 16, długość 1250mm szt 1500
17 Zgłębniki żołądkowe wykonane z PCV o medycznej jakości i twardości, konektor typu luer w kolorze 
odpowiadającym rozmiarowi, sterylizowane w OE. Konektory zgłębników wyposażone we wkładki redukcyjne. 
Rozmiary CH 18 - 20, długość 1500mm szt 2 500
18 Zgłębnik żołądkowy, rozmiar 22 – 36, wykonany z PCV, powierzchnia zmrożona, długość 1500mm opakowanie 
folia - papier, sterylny szt 2 000
19 Przedłużacz do pompy infuzyjnej, długość od 10cm do 25cm z kranikiem trójdrożnym typu Luer Lock szt 15 000
20 Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi opakowanie folia – papier, bez zawartości ftalanów ( z wyjątkiem 
pompki ), pompka w kształcie walca o średnicy 28mm i długości 12cm, wyposażona w dwa zawory kulowe szt 600
21 Strzykawka jednorazowego użytku z nakładaną igłą do tuberkuliny, igła 0,5 x 16 szt 10 000
22 Strzykawka jednorazowego użytku, trzyczęściowa, 50ml, do pompy strzykawkowej typu Terumo ( wpisana w 
instrukcję pompy ) szt 6 000



23 Zestaw do drenażu przezskórnego metodą dwustopniową 6F/26 szt 60

24 Pojemniki na mocz zakręcane, jałowe, pojemność minimum 100ml szt 4 000
25 Probówka okrągłodenna, sterylna, V10ml, 16mm x 100mm szt 1 400.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 6 Nazwa: Grupa 6
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,999 %, z wydzielonym 
celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni 1400 cm2, poziom nawilżania 31 mg H20 przy 
VT=500ml, medium filtracyjne hydrofobowe o powierzchni 19,25 cm2, przestrzeń martwa 35ml, opory 
przepływu1,8cm H20 przy 60 l/min (1,0cm H2O przy 30l/min) objętość oddechowa Vt 150-1000 ml, waga 31 g, filtr
ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-locki portem dokującym, z 
nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany 
kolorystycznie kolorem niebieskim. szt 15 000
2 Filtr mechaniczny klasy HEPA13, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 % , p/wirusowej 99,9999 %, 
przestrzeń martwa: 80 ml, opory przepływu 1,6 cm H20 przy 60 l/min, medium filtracyjne hydrofobowe 
harmonijkowe, waga 37 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty bez portu kapno, prostokątny z 
zaokrąglonymi krawędziami, kodowany kolorystycznie kolorem żółtym, złącza 22M/15F-22M szt 5 000
3 Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,999 %, z wydzielonym 
celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni 900 cm2, poziom nawilżania 31 mg H20przy VT=250ml, 
medium filtracyjne hydrofobowe o powierzchni 11,05 cm2, przestrzeń martwa: 26 ml, opory przepływu: 2,1 cm 
H20 przy 30 l/min., objętość oddechowa Vt 150-1000 ml, waga 21 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem 
kapno z zakręcanym korkiem luer-locki portem dokującym, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami 
minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim. szt 12 000
4 Filtr elektrostatyczny, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,999 %,bez wymiennika 
ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe o powierzchni 19,25 cm2, przestrzeń martwa 26 ml, opory 
przepływu 1,6 cm H20 przy 60 l/min, objętość oddechowa Vt150-1000 ml,waga 22 g,filtr ze złączem prostym, 



sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-locki portem dokującym, z nadrukowanymi na obwodzie filtra
wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem żółtym. szt 6000

5 Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,99 %, z wydzielonym 
celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni 277 cm2, poziom nawilżania 33 mg H20przy VT=50ml, 
medium filtracyjne hydrofobowe o powierzchni 5,3 cm2, przestrzeń martwa: 12 ml, opory przepływu: 1,4 cm H20 
przy 20 l/min., objętość oddechowa Vt50-250 ml, waga 13,5 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z 
zakręcanym korkiem luer-lock, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną 
objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim. szt 600
6 Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,999 %, bez wymiennika 
ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe o powierzchni 11,05 cm2, przestrzeń martwa: 20 ml, opory 
przepływu: 1,9 cm H20 przy 30 l/min., objętość oddechowa Vt150-1000 ml, waga 15 g, filtr ze złączem prostym, 
sterylny lub biologicznie czysty, z portem kapnoz zakręcanym korkiem luer-locki portem dokującym, kodowany 
kolorystycznie kolorem żółtym. szt 600
7 Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z wkładem wykonanym z celulozy o powierzchni 545 
cm2, z uniwersalnym portem tlenowym, wymiennik o konstrukcji zapewniającej także nawilżenie dopływającego 
tlenu, z samodomykającym się portem do odsysania pomiędzy dwoma membranami wymiennika, skuteczność 
nawilżania 29,2 mg H2O przy Vt500ml, utrata wilgotności 8,4 mg H2Oprzy Vt500 ml, przestrzeń martwa 10 ml, 
opór przepływu 0,25 cm H20 przy 30 l/min, przeznaczony od objętości oddechowej Vt> 50 ml, waga 6,3 g, szt 1 
000.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 7 Nazwa: Grupa 7
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną ( fabrycznie 
połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia 



utrzymanie systemu zamkniętego), 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony 
pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. 

Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika foley zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do 
godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i 
precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa 
wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. szt 100
2 Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca z silikonowym rękawem długości 167 cm z 
balonikiem retencyjnym z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego. Port do napełniania balonika 
retencyjnego z systemem sygnalizacji poziomu wypełnienia balonika oraz port do irygacji. W zestawie 3 worki 1000
ml do zbiórki stolca z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml, oraz z filtrem 
węglowym chroniącym przed balonowaniem. Pasek koralikowy do podwieszania i z miejscem na opis. System 
przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni, biologicznie czysty. szt 60
3 Sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 340ml, ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do 
dozownika tlenu. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. szt 200
4 Zamknięty system dostępu naczyniowego, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, pakowany pojedynczo, 
kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, 
jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym 
przezroczystym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii. Bez 
mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min. przepływie 
525ml/min. zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 10555-5. Wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 17,2 
bara=250 psi, wytrzymały na ciśnienie zwrotne 6,7 bara=97 psi, o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 
0,10 ml. Możliwość podłączenia u pacjenta do 7 dni lub 100 aktywacji. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, 
alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. szt 400
5 Zamknięty system dostępu naczyniowego, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, pakowany pojedynczo, 
kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, 
jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym 
przezroczystym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii. Bez 
mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min. przepływie 
445ml/min, z przedłużaczem 15cm, o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 1,14ml. Możliwość 
podłączenia u pacjenta do 7 dni lub 100 aktywacji. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz 
lekami chemioterapeutycznymi. szt 3 600
6 Kaniula do wkłuć dotętniczych 20G 1,1 x 45mm z zaworem suwakowo - kulkowym Flo-Switch szt 2 500
7 Jednorazowy, zestaw do tracheostomii przezskórnej metodą Frowa ( obrotowy,
śrubowy rozszerzacz ) w opakowaniu zbiorczym zawierającym oddzielnie pakowane, sterylne elementy o 
następującym składzie:
1/ rozszerzacz obrotowy, prowadnica Seldingera z zakończeniem ‘'J'' i modułem
pomocniczym, kaniula punkcyjna 17G x 70mm / 14G x 52mm, skalpel, strzykawka
Luer-lock
2/ rurka tracheostomijna z mankietem nisko-ciśnieniowym, z ruchomą ramką o
obrotowym mechanizmie blokującym umożliwiającym płynną regulację położenia,
rurka z prowadnikiem-intubatorem pokrytym hydrofilną powłoką z otworem na
prowadnicę Seldingera i stoperem, opaska mocująca na szyję z zapięciem na rzep.
Bez lateksu. Rozmiary 7,0; 8,0; 9,0 szt 100
8 Rurka tracheostomijna, z termowrażliwego PVC, z mankietem uszczelniającym nisko-ciśnieniowym, z 
przezroczystą ramką, z obrotowym zintegrowanym łącznikiem 15 mm, anatomicznie ukształtowana,niebieski 
balonik kontrolny, rozmiar rurki i średnica mankietu na ramce, z ciągłą linią znacznika RTG, w zestawie tasiemka na
szyję oraz mandryn, sterylna, w rozmiarach: od 3,5 do 10,0 co pół. szt 400
9 Rurka intubacyjna zbrojona z medycznego PVC, wstępnie ukształtowana, z mankietem niskociśnieniowym, 



niebieski balonik kontrolny, minimum 2 rozmiary na korpusie rurki oraz dodatkowo na łączniku 15 mm i na 
baloniku kontrolnym, znacznik głębokości intubacji nad mankietem w postaci jednego grubego ringu wokół całego 
obwodu rurki, z otworem Murphy, do intubacji przez usta i nos, sterylna, jednorazowego użytku, cieniująca w Rtg, 

skalowana co 1 cm, w rozmiarach od 3,5 do 10 co pół. szt 300
10 Rurka intubacyjna z PVC, bez mankietu, skalowana jednostronnie co 1 cm, z ciągłą linią znacznika RTG, z 
otworem Murphy, do intubacji przez usta i nos, z czarnym minimum 2 cm znacznikiem głębokości intubacji na 
zakończeniu rurki (dla roz2,0-6,5), sterylna, w rozmiarach od nr 2,0 do 4,0 co pół. szt 200
11 Łącznik z kolankiem podwójnie obrotowym, rozciągalna, giętka rurka dająca zróżnicowanie długości w zakresie 
140-200mm według wymagań oraz możliwość umocowania w optymalnej pozycji dzięki pamięci kształtu. Zatyczka 
9,0mm portu do bronchoskopii 3,5mm portu do odsysania. Łącze 22M/15Fod strony pacjenta, łącze22F od strony 
maszyny. Sterylny szt 300
12 Łącznik, kolanko,podwójnie obrotowe. Zatyczka 9,0mm portu do bronchoskopii i 3,5mm portu do odsysania. 
Łącze 22M/15F od strony pacjenta, łącze 15M od strony maszyny. Sterylny. szt 1000
13 Prowadnica powlekana z możliwością podawania tlenu z zestawem 3 łączników (zależnie od źródła tlenu).
Rozmiar 2.5 dla rurek 3.0-6.0 długość 700mm
Rozmiar 6.0 dla rurek 6.0-11.0 długość 525mm
Rozmiar 6.0 dla rurek 6.0-11.0 długość 830mm szt 20
14 Prowadnica metalowa pokryta plastikową powłoką, z
możliwością ukształtowania, jednorazowa.
Rozmiary 6/ 10/ 12/ 14 szt 100
15 Kranik trójdrożny wykonany z poliwęglanu, z wyczuwalnym i optycznym inykatorem położenia, z trójramiennym
pokrętłem umożliwiającym skokową zmianę położenia co 45 stopni, max objętość wypełnienia 0,23ml, niezależnie 
obracająca się, w pełni przeźroczysta nakrętka Luer-Lock umożliwiająca pełną wizualizację toru przepływu płynu 
szt 14 000
16 Kranik odcinający - trójdrożny do terapii dożylnej wykonany z poliwęglanu, tworzywa odpornego na 
mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki. Kranik ma posiadać wyczuwalny i optyczny identyfikator pozycji 
otwarty / zamknięty, trójramienne pokrętło, jałowy, jednorazowego użytku. Zabezpieczony fabrycznie 
zamontowanymi korkami szt 30 000
17 Kranik odcinający - trójdrożny wykonany z poliwęglanu, tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz 
na wszystkie leki. Kranik ma posiadać wyczuwalny i optyczny identyfikator pozycji otwarty / zamknięty, 
trójramienne pokrętło, jałowy, jednorazowego użytku z przedłużaczem 7 - 10cm nie zawierającym DEHP z 
dodatkowym portem do iniekcji. szt 2 000
18 Końcówka z igłą do wstrzykiwacza insuliny, jednorazowa, pakowana pojedynczo. Wymiary igły: grubość 
0,33mm, długość minimum 12,7mm, barwne kodowanie rozmiaru igieł, sterylizowane radiacyjnie szt 120 000.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 8 Nazwa: Grupa 8
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Pojemnik do krwi CDPA-1 szt 2 000
2 Strzykawka trzyczęściowa typu Luer do insuliny pojemność 1 ml, jednorazowego użytku jałowa, zbudowana z 
przeźroczystego cylindra i tłoku dobrze dopasowanego do cylindra i uszczelniacza tłoka, wyposażona w kryzę 
ograniczającą wysuwanie, widoczną skalę, dołączona igła iniekcyjna szt 5 000
3 Przedłużacz do pomp infuzyjnych, sterylny, jednorazowego użytku, długość drenu 1,5 m, dren zakończony 
łącznikiem Luer – Lock, bursztynowy szt 20 000
4 Maski krtaniowe jednorazowego użytku rurka i mankiet stanowią jeden element dla większego bezpieczeństwa, 
ze wzmocnionym koniuszkiem rurki nie podwijającym się w trakcie zakładania blokującym ponadto górny zwieracz 
przełyku szt 1 200
5 Rurka ustno - gardłowa typu Guedel w rozmiarach 00-4, wykonana z medycznej odmiany wysokiej jakości PCV, 
atraumatycznie wykończone wszystkie elementy rurki,kolorowy kod rozmiaru, dostosowane do cewników do 
odsysania o Ch 08-18 - sterylna szt 6 000
6 Rurki tracheostomijne z polietylenu o standardowej długości z otworem na rurce zewnętrznej szt 800
7 Rurki tracheostomijne z polietylenu o standardowej długości bez otworu na rurce zewnętrznej szt 400
8 Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym wykonane z silikonowanego PCV, linia RTG na całej 
długości,prowadnica, dwie tasiemki mocujące, znakowany balonik, z przezroczystym szyldem Rozmiar: 6,7,8,9,10 
szt 1 200
9 Katetery do drenażu rad typ Redon z otworami bocznymi długość 70 cm, pakowane prosto w torebkę papierowo 
- foliową CH 10 -20 szt 8 000
10 Przedłużacz do pompy infuzyjnej bez ftalanów, długość do 150cm informacja o ich braku musi być 
nadrukowana na opakowaniu jednostkowym szt 15 000
11 Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych nie zawierający ftalanów,jałowy, jednorazowego 
użytku, posiadający odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym, filtr płynu, elastyczną komorą kroplową wolną od 
PCV. Długość drenu 150cm. Zacisk rolkowy, oba końce zabezpieczone zatyczkami. na zacisku logo producenta 
celem identyfikacji. Końcówka Luer Lock. szt 78 000
12 Strzykawka jednorazowego użytku typu Janeta z końcówką do cewnika i przełącznikami typu luer 100ml z 
dwustronną skalą szt 30 150
13 Strzykawka jednorazowego użytku, trzyczęściowa 50ml z rozszerzeniem do 60ml z zabezpieczeniem przed 
wypadaniem tłoka, skala co 1,0ml końcówką typu Luer Lock z dwustronną skalą i logo producenta na cylindrze szt 
25 075.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 9 Nazwa: Grupa 9



1)Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Linia do pomiaru ciśnienia metodą krwawą: częstotliwość własna przetwornika =>200HZ, wodoszczelne i 
bezpinowe połączenie kabla, prostoliniowy przepływ płynu płuczącego przez przetwornik, konstrukcja 
przewodnika zawierająca osobny port do testowania poprawności działania systemu, linia płucząca z biuretą 
wyposażoną w szpikulec z minimum trzema otworami. szt 60
2 Czujnik do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi z 
wykorzystaniem maksymalnie jego dostępu naczyniowego, długość linii 152cm, dwa niezależne gniazda sygnału 
ciśnienia, kompatybilny z monitorem Vigileo szt 60.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 10 Nazwa: Grupa 10
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Zestaw do pompy dojelitowej Flocare Infiniti szt 1 000
2 Zgłębnik do żywienia dojelitowego, przezroczysty, poliuretanowy z niebieską linią kontrastującą w promieniach 
RTG, końcówka z dwoma otworami bocznymi CH08, 10/130 szt 600.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 11 Nazwa: Grupa 11
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Przedłużacz do rurek intubacyjnych złącze rurki obrotowe 90 st., 22 M/15F, port odsysania i bronchoskopu, 
łącznik 15m, rurka karbowana o długości min.10 cm szt 100
2 Kateter do drenażu klatki piersiowej pakowany w plastikowy tubus szt 100.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 12 Nazwa: Grupa 12
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.



5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Siatka przepuklinowa wykonana z włókien monofilamentowych polimeru polipropylenu. Grubość siatki 0,57mm, 
wymiar oczka 0,38x0,38mm, sterylna. Rozmiar 8 x 13cm szt 300
2 Siatka przepuklinowa wykonana z włókien monofilamentowych polimeru polipropylenu. Grubość siatki 0,57mm, 
wymiar oczka 0,38x0,38mm, sterylna. Rozmiar 15 x15cm szt 300.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 13 Nazwa: Grupa 13
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, z filtrem p/bakteryjnym i klapką. 1.Automatycznie 
zatrzymujący infuzję po opróżnieniu "jeziorka" - zastawka zatrzymująca powietrze.2 .Z zabezpieczeniem przed 
wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania - hydrofobowa zatyczka na końcu drenu. Długość 180cm. 
Zestaw nie zawiera DEHP / konieczność potwierdzenia odpowiednimi dokumentami / szt 400 000
2 Przyrząd do precyzyjnej podaży płynów typu exadrop. Zawierający karbowaną na brzegu, tarczową i obrotową 
skalę prędkości przepływu o zakresie regulacji od 0 do 250 ml, zawierający zacisk rolkowy oraz dodatkowy zacisk 
szczelinowy. Długość 150 do 230 cm. Nie zawiera DEHP szt 4 000
3 Aplikator typu minispike do pobierania i przygotowywania leków. Zawierający filtr antybakteryjny 



0,45μm,posiadający nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką oraz samozamykającą się 
zatyczką portu,z zastawką zabezpieczająca przed wyciekaniem w pozycji odwróconej. szt 27 000
4 Kaniula dożylna bezpieczna z portem bocznym umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi.

 Wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem 
uruchamiany zaraz po użyciu igły. Kaniula posiada następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania: 1 
łagodnie zwężający się koniec kaniuli 2.Przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem. 3. 
Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym. 4 Minimum 4 paski kontrastujące w RTG. Rozmiary: 
14,16,17,18,20,22 i 24G. Posiadająca następujące przepływy 14G - minimum 270ml/min; 16G- 
minimum190ml/min; 17G- minimum 125ml/min; 18G- dłuższa - minimum 95ml/min; 18G-krótsza - minimum 
100ml/min; 20G- minimum 60ml/min; 22G -minimum 35-45-ml/min; 24g- minimum 22ml/min szt 250 000
5 Koreczki do kaniul z niewystającym nad krawędź trzpieniem, minimalizującym ryzyko przypadkowej kontaminacji
pochodzące od producenta kaniul. szt 200 000
6 Strzykawka jednorazowa dwuczęściowa, jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen – polietylen, 
sterylizowana tlenkiem etylenu końcówka luer. Strzykawki maja posiadać ring zabezpieczający przed 
wypadnięciem tłoka, mają nie zawierać lateksu i PCV, logo producenta na korpusie strzykawki oraz typ strzykawki 
mają posiadać rozszerzoną o minimum 20 % czarną czytelną i niezmywalną skalę, tłok w kolorze kontrastującym, 
strzykawki o pojemności 2ml skalowane co 0,1ml ( możliwość wypełnienia do 3ml ) Kod kolorów na opakowaniu 
dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. szt 900 000
7 Strzykawka jednorazowa dwuczęściowa, jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen – polietylen, 
sterylizowana tlenkiem etylenu końcówka luer. Strzykawki maja posiadać ring zabezpieczający przed 
wypadnięciem tłoka, mają nie zawierać lateksu i PCV, logo producenta na korpusie strzykawki oraz typ strzykawki 
mają posiadać rozszerzoną o minimum 20 % czarną czytelną i niezmywalną skalę, tłok w kolorze kontrastującym, 
strzykawki o pojemności 5ml skalowane co 0,2ml ( możliwość wypełnienia do 6ml ) Kod kolorów na opakowaniu 
dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. szt 800 000
8 Strzykawka jednorazowa dwuczęściowa, jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen – polietylen, 
sterylizowana tlenkiem etylenu końcówka luer. Strzykawki maja posiadać ring zabezpieczający przed 
wypadnięciem tłoka, mają nie zawierać lateksu i PCV, logo producenta na korpusie strzykawki oraz typ strzykawki 
mają posiadać rozszerzoną o minimum 20 % czarną czytelną i niezmywalną skalę, tłok w kolorze kontrastującym, 
strzykawki o pojemności 10ml skalowane co 0,5ml ( możliwość wypełnienia do 12ml ) Kod kolorów na opakowaniu
dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. szt 800 000
9 Strzykawka jednorazowa dwuczęściowa, jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen – polietylen, 
sterylizowana tlenkiem etylenu końcówka luer. Strzykawki maja posiadać ring zabezpieczający przed 
wypadnięciem tłoka, mają nie zawierać lateksu i PCV, logo producenta na korpusie strzykawki oraz typ strzykawki 
mają posiadać rozszerzoną o minimum 20 % czarną czytelną i niezmywalną skalę, tłok w kolorze kontrastującym, 
strzykawki o pojemności 20ml skalowane co 1,0ml ( możliwość wypełnienia do 24ml ) Kod kolorów na opakowaniu
dla łatwego rozpoznania strzykawek. szt 960 000
10 Strzykawka perfuzyjna do pomp infuzyjnych 50ml z igłą 2,0 x 28mm, bursztynowa, 3 częściowa, bezlateksowa, 
wykonana z polipropylenu z końcówką luer- lock, posiadająca podwójne gumowe uszczelnienie tłoka oraz z 
dodatkową blokadą zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki tj. dodatkowe 
ożebrowanie poprzeczne na tłoku i rowek w komorze strzykawki. Skala kontrastująca, czytelna. Na końcu tłoka 
specjalne wycięcie na uchwyt pompy. szt 30 000
11 Bezigłowa zastawka dostępu żylnego zbudowana z polikarbonatu i silikonu, przeznaczona do 200 aktywacji. 
Membrana dla lepszej aktywacji oznaczona kolorem szt 50 000
Bezigłowa zastawka dostępu żylnego zbudowana z polikarbonatu i silikonu z drenikiem ok 10mm, przeznaczona do
200 aktywacji. Membrana dla lepszej aktywacji oznaczona kolorem. szt 30 000
12 Bezigłowa zastawka dostępu żylnego zbudowana z polikarbonatu i silikonu z drenem o długości ok 12 cm, z 
dwoma portami bezigłowymi wielokrotnego dostępu wyposażona w dwie zastawki antyzwrotne. Zastawki z 
przeźroczystą obudową oraz barwną membraną, z możliwością użycia przez 7 dni lub 200 dostępów. szt 10 000.



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

Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 14 Nazwa: Grupa 14
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Sterylne cewniki do odsysania w systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny bez wymiany cewnika z 12 
fiolkami 15ml soli fizjologicznej ( końcówka fiolki kompatybilna z portem cewnika do płukania ) rozmiar Ch14 Ch16 
Intubacyjny długość 53- 54cm ze sterylnym, podwójnie obrotowym łącznikiem kolankowym od strony pacjenta i 
obwodu oddechowego z samodomykajacą się zastawką komory płuczącej oddzielającą samoistnie cewnik od 
pacjenta z portem MDI. Cewniki sterylizowane radiacyjnie. Wszystkie powyżej wymienione elementy w jednym 
opakowaniu producenta. Wraz z osobno pakowanym zestawem niesterylnym do drenów współpracujących z 
cewnikami do odsysania w systemie zamkniętym,składający się z łącznika Y ( w jednej płaszczyźnie ) o 
konstrukcji:jeden koniec żeński ( lejek ) dwa końce żeńskie oraz zastawki ssącej z bezkontaktową kontrolą ssania 
umożliwiający rozgałęzienie drenów na ssaku. Rozdwojenie drenów umożliwiające odsysanie w systemie 
zamkniętym i toaletę jamy ustnej i nosowej bez przełączania i (rozłączania drenu ). Oba elementy pakowane razem
w jedno opakowanie. Zastawka ssąca posiada automatyczne zamknięcie uniemożliwiające pozostawienie 
otwartego ssania. szt 3000
2 Sterylne cewniki do odsysania w systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny bez wymiany cewnika z 12 
fiolkami 15ml soli fizjologicznej ( końcówka fiolki kompatybilna z portem cewnika do płukania ) rozmiar Ch14 Ch16 
Intubacyjny długość 30 – 36 cm ze sterylnym, podwójnie obrotowym łącznikiem kolankowym od strony pacjenta i 
obwodu oddechowego z samodomykajaca się zastawką komory płuczącej oddzielającą samoistnie cewnik od 
pacjenta z portem MDI. Cewniki sterylizowane radiacyjnie. Wszystkie powyżej wymienione elementy w jednym 
opakowaniu producenta. Wraz z osobno pakowanym zestawem niesterylnym do drenów współpracujących z 
cewnikami do odsysania w systemie zamkniętym, składający się z łącznika Y ( w jednej płaszczyźnie ) o 
konstrukcji:jeden koniec żeński ( lejek ) dwa końce żeńskie oraz zastawki ssącej z bezkontaktową kontrolą ssania 
umożliwiający rozgałęzienie drenów na ssaku. Rozdwojenie drenów umożliwiające odsysanie w systemie 



zamkniętym i toaletę jamy ustnej i nosowej bez przełączania i (rozłączania drenu ). Oba elementy pakowane razem
w jedno opakowanie. Zastawka ssąca posiada automatyczne zamknięcie uniemożliwiające pozostawienie 
otwartego ssania. Szt 1000

3 Sterylne cewniki do odsysania w systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny z możliwością wymiany cewnika 
z 12fiolkami 15ml soli fizjologicznej ( końcówka fiolki kompatybilna z portem cewnika do płukania ) Ch 14, 16 
Intubacyjny ze sterylnym łącznikiem podwójnie obrotowym od strony pacjenta i obwodu oddechowego z 
dodatkowym portem do bronchoskopii urządzeń o średnicy do 0,635cm ( bez odłączania układu oddechowego i 
cewnika do odsysania ) typu MAP, system z samodomykającą się zastawką komory płuczącej oddzielająca 
samoistnie cewnik od pacjenta ze zintegrowanym portem MDI ( możliwość podawania leków wziewnych w 
aerozolu ), cewniki zabezpieczone przed samoistnym odłączeniem się od łącznika MAP. Cewniki sterylizowane 
radiacyjnie. Wszystkie powyżej wymienione elementy w jednym opakowaniu producenta. Wraz z osobno 
pakowanym zestawem niesterylnym do drenów współpracujących z cewnikami do odsysania w systemie 
zamkniętym składający się z łącznika Y ( w jednej płaszczyźnie ) o konstrukcji: jeden koniec żeński ( lejek ) dwa 
końce męskie oraz zastawki ssącej z bezkontaktową kontrolą ssania umożliwiający rozgałęzienie drenów na ssaku. 
Rozdwojenie drenów umożliwia odsysanie w systemie zamkniętym toaletę jamy ustnej i nosowej bez przełączania 
( rozłączania ) drenu. oba elementy pakowane razem w jedno opakowanie. Zastawka ssąca posiada automatyczne 
zamknięcie uniemożliwiające pozostawienie otwartego ssania. szt 400
4 Sterylne cewniki wymienne do odsysania w systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny rozm. Ch14 i 16 
INTUBACYJNY, kompatybilny ze sterylnym łącznikiem typu MAP, cewniki zabezpieczone przed samoistnym 
odłączeniem się od łącznika. Cewniki sterylizowane radiacyjnie. Wszystkie powyżej wymienione elementy w 
jednym opakowaniu producenta. Wraz z osobno pakowanym zestawem niesterylnym do drenów 
współpracujących z cewnikami do odsysania w systemie zamkniętym, składający się z łącznika Y( w jednej 
płaszczyźnie ) o konstrukcji: jeden koniec żeński ( lejek )dwa końce męskie oraz zastawki ssącej z bezkontaktową 
kontrolą ssania umożliwiający rozgałęzienie drenów na ssaku. Rozdwojenie drenów umożliwiające odsysanie w 
systemie zamkniętym i toaletę jamy ustnej i nosowej bez przełączania i ( rozłączania ) drenu. Oba elementy 
pakowane razem w jedno opakowanie. Zastawka ssąca posiada automatyczne zamknięcie uniemożliwiające 
pozostawienie otwartego ssania szt 400
5 Zestaw do BAL (cewnik w cewniku), dostosowany do łącznika typu MAP(z kasetą uszczelniającą,możliwość 
wykonania badania bez odłączania cewnika do odsysania w systemie zamkniętym. CH 16/12, końcówka 
kierunkowa widoczna w RTG. szt 1000
6 Rurki intubacyjne z PCV z poliuretanowym mankietem o grubości do 10 mikrometrów do długotrwałej wentylacji
w rozmiarach 7-9. szt 400
7 Rurki intubacyjne z PCV z poliuretanowym mankietem o grubości do 10 mikrometrów do długotrwałej wentylacji
z odsysaniem znad mankietu z możliwością płukania drenu (do odsysania znad mankietu) bez rozłączania od ssania
w rozmiarach 7-9. szt 200.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 15 Nazwa: Grupa 15
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.



4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Igły iniekcyjne jednorazowego użytku typu Luer, kolorowy kod rozmiaru, rozmiary od 0,4 do 0,9mm szt 800 000
2 Igły iniekcyjne jednorazowego użytku typu Luer, kolorowy kod rozmiaru, rozmiary od 1,2 x 40 szt 600 000.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 16 Nazwa: Grupa 16
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Zestaw do podawania diet przez pompy do żywienia dojelitowego Enteroport plus z opakowań typu worek. 
Zestaw wolny od DEHP. Posiadający łącznik Y do strzykawek, łącznik żeński Luer Lock ze stożkiem, skalą oraz 
zaciskiem rolkowym. Długość 210cm szt 1 000
2 Zestaw do podawania diet przez pompy do żywienia dojelitowego Enteroport plus z opakowań typu butelka 
szklana. Zestaw wolny od DEHP. Posiadający łącznik Y do strzykawek, łącznik żeński Luer Lock ze stożkiem, skalą 
oraz zaciskiem rolkowym. Długość 210cm szt 500.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.



Część nr: 17 Nazwa: Grupa 17
1)Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Cewnik do podawania tlenu dla dzieci dł minimum 200cm szt 100
2 Cewnik do podawania tlenu dla dorosłych dł minimum 200cm szt 6 000
3 Zestaw do pobierania wydzieliny z górnych dróg oddechowych zawierający: cewnik do odsysania z otworem na 
końcu oraz bocznym, z zakończeniem typu Slide-Tex, przeźroczysty, pojemnik na próbki o objętości 20ml ze skalą 
stopniowaną co 2ml, zdejmowana pokrywa pojemnika, dodatkowa pokrywa, cewnik do ssania z uniwersalnym 
łącznikiem, naklejka do identyfikacji pacjenta, wstępnie zmontowany. szt 500.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 18 Nazwa: Grupa 18
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.



d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Stapler liniowy tnący załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej, pośredniej i grubej. Stapler posiada nóż 
znajdujący się w każdym ładunku. Podziałka po obu stronach staplera. Możliwość jedenastokrotnej wymiany 
ładunku u jednego pacjenta - po wystrzeleniu automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym skaleczeniem 
operatora. Każdy magazynek wyposażony jest w system uniemożliwiający wyśliźniecie się tkanki ( system 
gąsienicowej budowy magazynku ), posiada obustronny suwak służący do wystrzelenia ładunku oraz znacznik 
końca linii cięcia. Rękojeść pokryta antypoślizgowym żebrowaniem zwiększającym stabilność w dłoni operatora. 
Każdy ładunek wyposażony w pin - wypustkę pozycjonującą tkankę. Rozmiary: 60mm ( 3,8mm; 4,5mm ), 80mm 
( 3,8mm; 4,2mm; 4,5mm ) 100mm ( 3,8mm ) szt 200,00.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 19 Nazwa: Grupa 19
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Ciaglia Blue Rhino z zastosowaniem techniki Seldingera o 
rozmiarach rurki 7,8,9 mm z jednostopniowym rozszerzadłem w kształcie rogu, ze wzmocnionym uchwytem, 
którego odcinek dystalny jest pokryty wzdłużnymi rowkami, dzięki którym tworzy się warstwa hydrofilna po 
uprzednim zanurzeniu w wodzie. Zestaw zawiera: skalpel, strzykawkę 10ml, igłę 15G z osłonką lub bez, prowadnicą
Seldingera i prowadnik, rozszerzadło, prowadnice rurki tracheostomijnej w rozmiarze 21,24,27 Fr, rurkę 
tracheostomijną typu Versatube z dwoma kaniulami i mankietem niskociśnieniowym, gaziki, opaskę do rurki, 
szczoteczkę, żel 5g. Całość pakowana pojedynczo, sterylna szt 10
2 Cewnik wspomagający intubację fiberoskopową i zapewniający atraumatyczną wymianę maski krtaniowej na 
rurkę dotchawiczą. Posiada dużą średnicę wewnętrzną 4,7mm co pozwala na użycie bronchofiberoskopu. Jest 
zakończony tępą końcówką oraz posiada oznaczenia centymetrowe. Cewnik jest radiocieniujący. W skład zestawu 



wchodzą dwa zdejmowane konektory: Rapi-Fit adapter ze złączem 15mm oraz luer-lock, co umożliwia użycie 
urządzenia do wentylacji, jeżeli w trakcie zabiegu zajdzie taka potrzeba. Długość cewnika to 56cm, rozmiar 19Fr. 
Szt 10

3 Uniwersalny zestaw do pilnej krikotyrotomii zawierający w składzie elementy umożliwiające zastosowanie 
techniki Seldingera lub chirurgicznej. Technika Seldingera: igła introduktora, igła introduktora cewnika FEP, 
strzykawka, skalpel, prowadnik, zakrzywiony rozszerzacz, cewnik do wentylacji. Technika chirurgiczna: bezpieczny 
skalpel, rozszerzacze Trousseau, hak tchawiczy, tępy zakrzywiony rozszerzacz, taśma tracheostomijna. szt 2.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 20 Nazwa: Grupa 20
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Dren brzuszny z PCV, widoczny w promieniach RTG, miękki, długość minimum 40cm, pakowany folia-papier, 
rozmiar 22 - 26 szt 2 400
2 Dren brzuszny z PCV, widoczny w promieniach RTG, miękki, długość minimum 40cm, pakowany folia-papier, 
rozmiar 28 - 24 szt 1 000
3 Cewnik moczowodowy ( sonda moczowodowa ) ,cewnik jałowy, jednorazowy z podziałką i prowadnicą, widoczny
w promieniach RTG, długość do 73cm, dwa boczne oczka, rozmiar 3 -7 szt 300
4 Pojemnik do drenażu ran, o pjemność 400ml ( mieszek ) -plastikowy, sterylny z końcówką stożkową, opakowanie 
folia - papier szt 10 000
5 Kateter do drenażu klatki piersiowej - dren jałowy widoczny dla promieni RTG, siedem bocznych otworów, 
dlugość 50cm, rozmiar: 30, 32, 34 szt 200
6 Kateter do embolektomii i trombektomii, wykonany z termoplastycznego PCV, znakowany co 10cm, balon z 
lateksu, jałowy, jednokanałowy długość 80cm. Rozmiar: 3,4,5,6,7,8,10 szt 100.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia



Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 21 Nazwa: Grupa 21
1)Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu OP FLEX Yankauer, długość końcówki ssącej 155mm ( razem z 
rękojeścią 220mm),uchwyt CH 20, cztery otwory odbarczające ,pakowana w opakowanie zewnętrzne papierowo-
foliowe, wewnętrzne perforowany worek foliowy. Sterylna szt 4 000
2 Zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką do odsysania Yankauer o długości 155mm ( bez rękojeści ), 
uchwyt CH20, końcówka z czterema otworami odbarczającymi, dren 210cm CH24, opakowanie zewnętrzne folia / 
papier wewnętrzne perforowany worek foliowy. Zestaw sterylny. szt 4 500
3 Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu Pool prosta długość końcówki ssącej minimum 175mm rozmiar 
CH 20, z nasadką widoczną w całości w promieniach RTG z 44 otworami plus otwór centralny, nasadka domykana 
na klik. Opakowanie podwójne zewnętrzne papierowo-foliowe, wewnętrzne perforowany worek foliowy. Sterylna 
szt 2 000
4 Zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką typu Pool prostą, dł. Końcówki ssącej min.175mm rozmiar 
CH 20 z nasadką widoczną w całości w RTG z 44 otworami plus otwór centralny, nasadka domykana na klik, dren 
CH 24 o długości 210cm. Opakowanie podwójne folia/papier wew. opakowanie foliowe perforowany worek. 
Zestaw sterylny. szt 2 500
5 Ortopedyczny zestaw do odsysania pola operacyjnego o antypoślizgowej powierzchni końcówki w zestawie trzy 
różne końcówki do odsysania (zagięta mniejsza, zagięta większa, prosta) o długościach 150mm, 230mm, 280mm 
oraz średnicach wew. 5,7 zew. 8,1 w zestawie dwa filtry o przepływie krzyżowym, dren o długości 270cm średnica 
drenu CH 24. Opakowanie podwójne zewnętrzne folia/papier wew. foliowy worek perforowany. szt 200
6 Dren łączacy Ch 24, kompatybilny z cewnikami do odsysania o długośći 210cm, ze wzmocnieniami 
zapobiegającymi zasysaniu na całej długości drenu, oba zakończenia typu lejek - pakowany w wewnętrzny 
perforowany na całej powierzchni worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia / papier szt 10 000
7 Dren łączacy Ch 24 o długośći 210cm, ze wzmocnieniami zapobiegającymi zasysaniu na całej długości drenu, 
jedno zakończenie typu lejek oraz zakończenia kompatybilne z cewnikami do odsysania pakowany w wewnętrzny, 
perforowany na całej powierzchni worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia - papier szt 3 000
8 Dren typu KEHR, sterylny nr CH 12 - 14, wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego, pakowany



podwójnie; opakowanie zewnętrzne folia -papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe szt 100
9 Dren typu KEHR, sterylny nr CH 16 - 20, wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego, pakowany
podwójnie, opakowanie zewnętrzne folia -papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe szt 100.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 22 Nazwa: Grupa 22
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Lekka siatka wykonana z polipropylenu monofilamentnego o średniej wielkości porów ( 6,29mm2 ), odporna na 
rozciąganie i z pamięcią kształtu, anatomicznie ukształtowana, pozwala na łatwą impementacje dzięki kolorowemu
znacznikowi. Rozmiar siatki 8 x 13 cm +/-5 % szt 300
2 Elastyczna siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych, dwuwarstwowa, polipropylenowa o średniej 
wielkości porów (0,42mm), masa siatki 69,4g/m2, od strony brzusznej barierowa warstwa hydrożelowa ulegająca 
resorbcji po ok 30 dniach. Zaopatrzona w specjalne kieszonki ułatwiające ufiksowanie siatki oraz w wchłanialny 
stelaż dla lepszej implementacji. Rozmiar siatki +/-5 % 20x25cm, 22x27cm szt 20
3 Dwuwarstwowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych wykonana z polipropylenu monofilamentnego, z 
barierową warstwą antyadhezyjnego hydrożelu ( poliglikol ), o wielkości porów 0,025mm. Rozmiar siatki 25 x33cm 
+/-5 % szt 10.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 23 Nazwa: Grupa 23
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 



przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach

 medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Narzędzie do uszczelniania naczyń z aktywacją ręczną i nożem 5mm do zabiegów laparoskopowych szt 60
2 Uchwyt argonowy jednorazowy monopolarny z przyciskiem cięia i koagulacji oraz z wbudowanym mechanizmem
retrakcji noża ( elektrody ) i przełącznikiem aktywacji szt 200
3 Elektroda igłowa o długości 7 - 7,2cm i 2,8 - 3,0 długości aktywnej szt 1 300
4 Elektroda artroskopowa haczykowa zagięta pod kątem 45 stopni izolowana o długości aktywnej 0,20 - 0,25mm 
szt 200
5 Elektroda ostrzowa o długości całkowitej 16,5-17cm i długości aktywnej 2,5 - 2,6cm szt 1 300
6 Elektroda haczykowa o długości całkowitej 35-37cm szt 40
7 Elektroda kulkowa ze stali nierdzewnej średnicy 5mm długości 13cm szt 1 000
8 Elektroda kulkowa ze stali nierdzewnej długość calkowita 5,33cm, długość aktywna 1cm, średnica 5mm szt 1 000.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 24 Nazwa: Grupa 24
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres



1 Igła bezpieczna, kompatybilna z końcówkami luer i luer - lock w każdym rozmiarze. Rozmiary: 
18,20,21,22,23,25G do wyboru zamawiającego szt 50 000.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 25 Nazwa: Grupa 25
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu ,wymagane parametry materiał – Polpropylen 
monofilamentowy, atraumatyczne brzegi zakończone pętelkami, grubość taśmy 0,5mm/+-0,01mm, porowatość 86
% (+ - 1 % ), gramatura 70g/m2 ( + - 5g/m2 ), długość 50cm ( + - 1cm ), szerokość 1,3cm ( + - 0,05cm ) szt 120
2 Siatka do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, wymagane parametry: polipropylen 
monofilamentowy, implant o anatomicznym kształcie z sześcioma ramionami, wysokość 9cm (+ - 0,5cm ), 
szerokość 6,5cm (+ - 0,5cm ), grubość taśmy 0,25mm (+ - 0,02mm ), porowatość średnia 60 % (+ - 1 % ), gramatura 
19g/m2 ( + - 0,5g / m2 szt 50.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 26 Nazwa: Grupa 26
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 



medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Jednorazowa, sterylna prowadnica do trudnej intubacji typu Bougie, z kanałem przez całą długość, 
atraumatyczne zakończenie typu Coude, długość 70cm, skalowana co 1cm na długości 20 – 40cm, bez lateksu, 
sterylizowana tlenkiem etylenu, opakowanie papier – folia, rozmiar 15Fr szt 160.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 27 Nazwa: Grupa 27
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Filtr elektrostatyczny zakres objętości 150-1200ml, skuteczność filtracji względem NaCl większy lub równy 97,100
%, skuteczność filtracji względem: bakterii większy lub równy 99,9999 %,:bakterii większa lub równa 99,999 % 
utrata wilgotności 3,7cm H2O przy 90l/min, wydajność nawilżania 18mg H2O / przy Vt500ml, objętość wew. 36ml, 
masa 19g, produkt sterylny szt 4800.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 28 Nazwa: Grupa 28



1)Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Opatrunek do nosa, biodegradowalny, wykonany z poliuretanu o rozmiarach: długość 40mm+/- 0,5mm, 
wysokość 11,5mm+/-0,5mm, szerokość 18mm +/- 0,5mm szt 960.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 29 Nazwa: Grupa 29
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000



3)Wielkość lub zakres

1 Igła do ostrzykiwania, średnica 0,7mm ( 22G) o długości ostrza 5mm, długość narzędzia 230cm, osłona o średnicy
2,3mm, z mechanizmem zatrzaskowym zapobiegającym niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, 
spłaszczona, ergonomiczna rączka zapewniająca stabilną obsługę, możliwość wysuwania i chowania ostrza przy 
dużych zagięciach osłonki, w razie zapotrzebowania dostępne również igły o długości ostrza 4mmi 6mm szt 250
2 Ustnik do endoskopu, jednorazowy, otwór 59 Fr., z elastycznego plastiku dopasowującego się do kształtu twarzy,
z wstępnie zamocowaną z jednej strony gumką z otworami co 1cm dla osiągnięcia odpowiedniej długości. szt 1500
3 szczotka do czyszczenia kanału roboczego endoskopu o podwyższonej sztywności, dwustronna, średnica cewnika
2,2mm średnica włosia 5 mm, dostępna w długości 230 cm w kolorze swoistym dla danej długości. szt 1000.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 30 Nazwa: Grupa 30
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego zawierający: 
igłę biorczą dwukanałową o odpowiedniej ostrości z kryzą ograniczającą ;przeciwbakteryjny filtr powietrza 
zabezpieczony zatyczką, elastyczną komorę kroplową z filtrem płynu o wielkości oczek 15um, rolkowy regulator 
przepływu z zaczepem na dren, skalę pomiarową ośrodkowego ciśnienia żylnego 0-30cmH2O, kranik trójdrożny, 
łącznik do dodatkowej iniekcji, łącznik Luer-lock z osłonką, długość przyrządu minimum 260cm, wykonany z 
tworzywa bez zawartości ftalanów szt 1000.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 31 Nazwa: Grupa 31
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego



powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w

 przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Balon do rozszerzania powłok, średnica 10mm, długość robocza 300mm, jednorazowego użytku, pakowany 
sterylnie w komplecie z pompką szt 260.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 32 Nazwa: Grupa 32
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 

3)Wielkość lub zakres
1 Stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku, pokryty silikonem, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w 
dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu 
protezy, wymagane rozmiary: 8 lub 10, 12,14,lub 15cm.Średnica wewnętrzna w przedzialeod 18lub20mm do 23 
lub24mm,kołnierze zewnętrzne w przedziale 23 lub24mm do 25 lub 28mm. Cewnik wprowadzający6,17 lub 8mm, 
dł od 78cm do 120cm szt 12
2 Stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku, pokryty silikonem z dwóch stron przeznaczony do „ zmian 



łagodnych „ możliwość usunięcia poniżej ośmiu tygodni od założenia. Mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w
dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu

protezy, wymagane rozmiary długość: 8 lub10 i 12cm, średnica wew. 18mm ,kołnierze zew.23mm i średnica wew. 
20mm kołnierze zew. 25mm. Cewnik wprowadzający 6,17 lub 8mm, długość od 78 do 120cm szt 5
3 Stent samorozprężalny do dwunastnicy, średnica 20 lub 22mm, długość 6,8-9, 10-12cm, długość zestawu 
wprowadzającego 180-230mm szt 2
4 Stent samorozprężalny nitinolowy do jelita grubego kołnierze w przedziale 24-27mm do 26- 30mm średnica 
wewnętrzna w przedziale 20 do25mm, uwalniany z rękojeści,cewnik 10F na prowadnicy 0,035, wymagane dł. 6 lub
8,9 lub10cm ,12cm szt 6
5 Balony do poszerzania odźwiernika przełyku, dwunastnicy i jelita grubego doprężające się do trzech średnic, 
cewnik 7,5lub 8Fr dł. balonu 5,5cm, wymagane średnice balonu :8-9-10, 10-11-12, 12-13,5-15, 15-16,5-18, 18-19-
20mm szt 5
6 Balony do poszerzania przełyku, cewnik 6 lub 7 Fr długość 180cm, średnica balonu w trzech rozmiarach. 
Zamawiający wymaga dostępności balonów o średnicy: 8-9-10, 10-11-12, 12-13,5-15, 15-16,5-18, 18-19-20mm, 
długość balonu 8cm. szt 5.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 33 Nazwa: Grupa 33
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Bakteriologiczny zestaw z podłożem Amies szt 3 000
2 Pojemnik, worek sterylny do przygotowania żywienia pozajelitowego metodą jednego pojemnika z przewodami 
typu Dimix Eva, pojemność 3000ml szt 1 000
3 Filtr infuzyjny neonatologiczny dla wcześniaków i noworodków, maksymalny czas stosowania 96h, wyposażony 
w zacisk szczelinowy i dreny o długości 5,5 przed i i 5,5 cm za filtrem oraz samoodpowietrzacz, bardzo mały, płaski,
łatwy do umocowania, membrana 0,2μm, eliminuje cząstki nieorganiczne, bakterie, endotoksyny i grzyby, 
przepływ 100ml/h, objętość wypełnienia 0,4ml, powierzchnia filtrowania 1,65cm2, nie zawiera lateksu, 
sterylizowany radiacyjnie. szt 100.



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

Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 34 Nazwa: Grupa 34
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Zestaw niesterylny do drenów współpracujących z cewnikami do odsysania w systemie zamkniętym, składający 
się z łącznika Y (w jednej płaszczyźnie)o konstrukcji: jeden koniec żeński(lejek) dwa końce męskie, oraz 
ergonomicznej rękojeści z zastawką ssącą z bezkontaktową kontrolą ssania, umożliwiający rozgałęzienie drenów na
ssaku. Rozdwojenie drenów umożliwiające odsysanie w systemie zamkniętym i toaletę jamy ustnej i nosowej bez 
przełączania(rozłączania) drenu. Cewnik Yankauer w koszulce z uszczelnieniem umożliwiającym czyszczenie 
cewnika podczas przesuwania koszulki. Trzy elementy pakowane razem w jedno opakowanie sztywne, 
ukształtowane, zabezpieczające przed uszkodzeniem elementów zestawu. szt 400
2 Cewnik Yankauer w koszulce z uszczelnieniem umożliwiającym czyszczenie cewnika podczas przesuwania 
koszulki szt 800
3 Ślinociągi szt 4000
4 Układ oddechowy jednorazowy, jednorurowy, dwuświatłowy o średnicy 22mm do respiratora ( z kapturkiem do 
wykonania testu szczelności w jednym opakowaniu ) z kolankiem. Wydajność powietrza wdychanego min 6,2 
stopnia C przy przepływie 4 l /min. Możliwość stosowania dla pacjentów od 4,5 kg. Opór wdechowy max 
0,14cmH2O i wydechowy max 0,16H2O przy przeplywie 10 l / min i długości układu 180cm. Waga układu mniejsza 
o 34 % w stosunku do układu coaxialnego ( rura w rurze ) wymagania potwierdzone kartą katalogową szt 1400
5 Układ oddechowy, jednorurowy, dwuświatłowy o średnicy 22mm i długości 180cm do aparatów do znieczulania 
z dodatkową rurą nierozciągliwą o długości minimum 100cm i 2 litrowym workiem bezlateksowym i zintegrowaną 
linią do kapnometrii długość minimum 240cm M/M ( linia poprowadzona wewnątrz jednego ze świateł. Wydajność
powietrza wdychanego min 6,2 stopnia C przy przepływie 4 l /min. Możliwość stosowania dla pacjentów od 1050g 
wzwyż ( potwierdzone badaniami ). łączniki od strony maszyny 22mm bez zwężeń. Opór wdechowy max 
0,14cmH2O i wydechowy max 0,16H2O przy przeplywie 10 l / min i długości układu 180cm. Waga układu mniejsza 
o 34 % w stosunku do układu coaxialnego ( rura w rurze )Wszystkie elementy w jednym opakowaniu producenta. 
Czyste biologicznie. Wymagania potwierdzone kartą katalogową szt 2600



6 Rękojeść w standardzie Vital View II pokryta santoprenem ze światłem LED ( bez żarówkowa ) szt 50

7 Łyżka do laryngoskopu w rozm 2,3,4 typu Macintosh w standardzie Vital View II jednorazowa z światłowodem 
widocznym w boku łyżki szt 8000
8 Koszulka do ochrony rękojeści typu Safe Sac szt 8000.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 35 Nazwa: Grupa 35
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Roztwór ponadtlenkowy w postaci płynnego hydrożelu do nawilżania ran o własciwościach antybakteryjnych w 
opakowaniu z aplikatorem / atomozerem 120 g szt 144
2 Roztwór ponadtlenkowy w postaci płynnego hydrożelu do nawilżania ran o własciwościach antybakteryjnych w 
opakowaniu z aplikatorem / atomozerem 250 g szt 144.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 36 Nazwa: Grupa 36
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 



medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o zakończeniu typu pencil point / Whitacre/ z prowadnicą ,średnica 
25G, dł. 88 mm z pryzmatem w uchwycie ułatwiającym wizualizację płynu mózgowo rdzenniowego szt 2800
2 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o zakończeniu typu pencil point / Whitacre/ z prowadnicą ,średnica 
27G, dł. 88 mm z pryzmatem w uchwycie ułatwiającym wizualizację płynu mózgowo rdzenniowego szt 1400
3 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o zakończeniu typu pencil point / Whitacre/ z prowadnicą ,średnica 
25G, dł. 103 mm z pryzmatem w uchwycie ułatwiającym wizualizację płynu mózgowo rdzenniowego szt 500
4 Specjalna atraumatyczna igła o dwuplaszczyznowym szlifie do znieczuleń popajęczynówkowych typu Atraucan z 
prowadnicą 26G 88mm dł. szt 120
5 Zestaw do znieczuleń zewn.oponowych: 1) igła Touhy z nieruchomymi skrzydełkami 18G X 80mm 2) strzykawka 
niskooporowa 3) cewnik zewnątrzopnowy Z prowadnikiem, 4) filtr płaski gęstość 0,2 pm, 5) oba końce filtra 
chronione przez zatyczkę lub koreczek z systemem mocowania do skóry pacjenta 6) łącznik cewnika luer-lock 7) 
zatrzaskowy element mocujący filtr z cewnikiem szt 1000
6 Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwuświatłowy,zawierający cewnik dł. 20 cm 7F o 
średnicy kanałów 16/16G, igłę typu V /moziwość wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki/ , odporną 
na zagiananie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, możiwość kontroli cewnika w trakcie 
zakładania pod kontrolą EKG szt 700
7 Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, bezigłowe zastawki na końcach dreników typu safesite, 
cewnik dwuświatłowy,zawierający cewnik dł. 20 cm 7F o średnicy kanałów 16/16G, igłę typu Seldingera, odporną 
na zagiananie i załamywanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, możiwość identyfikacji 
położenia cewnika w trakcie zakładania za pomocą EKG szt 700
8 Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, bezigłowe zastawki na końcach dreników typu safesite, 
cewnik trójświatłowy zawierający cewnik dł. 30 cm 7F o średnicy kanałów 16/18/18G, igłę typu Seldingera, 
odporną na zagiananie i załamywanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, możiwość identyfikacji
położenia cewnika w trakcie zakładania za pomocą EKG szt 300
9 Jednorazowa igła do identyfikatora nerwów obwodowych STIMUPLEX HNS 12, rozmiar 22G/50mm szt 600
10 Zestaw do ciągłych blokad nerwów obwodowych
— Osadzony na igle cewnik 19G z trzema wtopionymi kontrastującymi pasami, znacznikami długości i centralnym 
otworem.
— Izolowana igła 25G długości 19cm ze zintegrowanym kabelkiem elektrycznym do neurostymulatora i drenikiem 
infuzyjnym.
— Przesuwny uchwyt, umożliwiający wprowadzenie igły wraz z cewnikiem w okolice nerwu
— Zatrzaskowy łącznik do cewnika
— Filtr wraz z systemem mocowania go do skóry
— Drenik infuzyjny 30cm
— Samoprzylepna etykieta, wskazująca, w jakim miejscu znajduje się cewnik



szt 600
11 Sterylny zestaw osłony na głowicę USG wraz z żelem.
— Osłona na głowicę USG w rozmiarze 13 x 61 cm lub 122 cm

— Żel sterylny do USG firmy Parker Laboratories
— Dwa rodzaje dwupunktowych mocowań osłony do głowicy
— Sterylna serweta 40 x 40 cm
szt 600
12 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o zakończeniu typu Spinocan ,średnica 19 G, dł. 88 mm z pryzmatem 
w uchwycie ułatwiającym wizualizację płynu mózgowo rdzenniowego szt 1200
13 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z końcówką typu PENCIL POINT z przeźroczystym uchwytem ze 
zmieniającym barwę identyfikatorem w postaci pryzmatu potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni 
podpajęczynowkowej, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane kolorem. 
Sterylne, pakowane pojedynczo 22G x 88mm x 0,70 x 3(1/2) szt 1000
14 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke z przeźroczystym uchwytem ze zmieniającym 
barwę identyfikatorem w postaci pryzmatu potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni 
podpajęczynowkowej, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane kolorem. 
Sterylne, pakowane pojedynczo 22G x 120mm x 0,70 x 4(3/4) szt 1000
15 Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, bursztynowy ( do leków światłoczułych ) z filtrem 
p/bakteryjnym i klapką, z zabezpieczeniem przed wypływem plynu z drenu podczas jego wypełniania - 
hydrofobowa zatyczka na końcu drenu. Długość 180cm. Zestaw nie zawiera DEHP / konieczność potwierdzenia 
odpowiednimi dokumentami. szt 12000
16 Roztwór do szkieł endoskopowych sterylnych JG 10 szt 3000.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 37 Nazwa: Grupa 37
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres



1 Sterylny jednorazowy pokrowiec na aparaturę o średnicy 80cm, wykonany z przeżroczystego PE o grubości 
0,04mm i gramaturze 40g / m2 o wlaściwościach zgodnych z wymaganiami normy PN-C89258-2:1997 dla tworzyw 
sztucznych, wytrzymałość na zrywanie wzdłuż i w poprzek > 18N / cm2 wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż
i w poprzek > 650 % , ściągnięty gumką umożliwiającą łatwe nałożenie i utrzymanie na przyrządzie, x 1 sztuka szt

 2400
2 Sterylny jednorazowy pokrowiec na przewody x 1 sztuka wykonany z przeżroczystego PE o grubości 0,04mm i 
gramaturze 40g\m2 o wlaściwościach zgodnych z wymaganiami normy PN-C89258-2:1997dla tworzyw sztucznych, 
wytrzymałość na zrywanie wzdłuż i w poprzek >18 N /cm2 oraz wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż i w 
poprzek > 650 %, złożony teleskopowo, z taśmami lepnymi odporymi na przemakanie do mocowania na 
końcówkach, pokrowiec o wymiarach 15 – 17 x 200 – 250 cm szt 4000
3 Sterylny jednorazowy fartuch nieprzemakalny przedni - bez rękawów wykonany z całkowicie nieprzemakalnego, 
mocnego, dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 40g\ m2, o wytrzymałości na rościąganie wzdłuż włókien 
70N, w poprzek włókien 24N, oraz o odporności na rozerwanie na sucho i na mokro >80kPa, a także odporności na 
penetrację plynu >100cmH2O. Fartuch w części tylnej wyposażony w troki o długości 130cm. Rozmiar fartucha XL. 
Pakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie zawiera informację o dacie ważności i 
numerze serii w formie dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej szt 3000.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 38 Nazwa: Grupa 38
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Zestaw dla noworodka, jałowy wysterylizowany w tlenku etylenu, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema 
naklejkami z nr serii, datą ważności, identyfikacją producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. Zestaw 
zapakowany w torbę papierowo foliową.
Skład zestawu:
Serweta z włókniny kompresowej 25cm x 20cm – 6 szt
Podkład chłonny z pulpy celulozowej 60cm x 60cm – 1 szt
Kocyk flanelowy kolorowy 160cm x 75cm



Czapeczka dla noworodka 12cm x 10cm – 1 szt szt 360
2 Zestaw dla noworodka, jałowy wysterylizowany w tlenku etylenu, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema 
naklejkami z nr serii, datą ważności, identyfikacją producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. Zestaw 
zapakowany w torbę papierowo foliową

Skład zestawu:
Podkład chłonny z pulpy celulozowej 90cm x 60cm – 1 szt
Serwetki z włókniny kompresowej 80cm x 60cm – 2szt
Czapeczka dla noworodka 12cm x 10cm – 1 szt szt 10000
3 Serwetki do osuszania rąk wykonane z włókniny 40g, rozmiar 80cm x 60cm, pakowane po 2 sztuki, jałowe 
wysterylizowane w parze wodnej, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z nr serii, datą ważności,
identyfikacją producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torbę papierowo foliową. 
szt 10000
4 Serweta do przechwytywania płynów w kształcie stożka z wkładką modelującą, z włókniny dwuwarstwowej o 
gramaturze 56g/m2, z częścią pod pośladkową o dł. 35cm ,całkowita dł. 113cm, jałowa, wysterylizowana w tlenku 
etylenu. Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z nr serii, datą ważności, identyfikacją producenta
służąca do wklejania do dokumentacji medycznej. szt 2400.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 39 Nazwa: Grupa 39
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Orginalny wirektom przedni kompatybilny z aparatem Infiniti 20G – 800cięć / min. szt 1404.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 40 Nazwa: Grupa 40
1)Krótki opis



1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Zestaw do podawania diety za pomocą pompy Kangaroo E-Pump, z łącznikem 3w1 pasującym do butelki, paków 
szt 300.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 41 Nazwa: Grupa 41
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Dreny jednorazowe, sterylne do pompy irygacyjnej DP30 o długości 4m szt 720.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia



5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 42 Nazwa: Grupa 42
1)Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Frez ząbkowany wycinak boczny, tnący w prawo i lewo; wewnętrzne i zewnętrzne ostrza ząbkowane; 
meniscektomia, opracowanie stawu, średnizca 4,5mm, pakowany sterylnie, wielorazowy szt 30
2 Frez do stawu barkowego, tnący w prawo, specjalny frez do plastyki wyrostka barkowego łopatki, średnica 
6,0mm, jednorazowy pakowany sterylnie szt 30.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 43 Nazwa: Grupa 43
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 



Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Marker skórny jalowy, jednorazowego użytku, niepodrażniający, tusz fioletowy na bazie gencjany z cienką 
końcówką. szt 3000.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 44 Nazwa: Grupa 44
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Zamknięty system do drenażu grawitacyjnego z drenem z 100 % czystego silikonu, wtopiona linia RTG, 
perforowanie eliptycznymi otworami, zintegrowany z workiem o pojemności 600ml, z zastawką płatkową, z 
kranikiem spustowym, worek wyskalowany w zakresie 0 – 100ml co 25ml i w zakresie 100 – 600ml co 100ml, dren 
w rozmiarach:9,12,15,18,20,24,28,30,33,36 CH szt 10000.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 45 Nazwa: Grupa 45
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.



5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Zestaw do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy – plastyka przednia. Polipropylenowa, 
monofilamentowa, niewchłanialna siatka o parametrach: grubość :0,65mm, gramatura: 65g/m2, wielkość porów: 
0,90mm. Implant o anatomicznym kształcie, brzegi zakończone pętelkami. Siatka posiada cztery ramiona mocujące
-dwa z nich to przedłonowe ramiona kotwiczące, pozostałe dwa to ramiona przezzasłonowe. W zestawie znajdują 
się dwa narzędzia jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty 
zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły. szt 100.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 46 Nazwa: Grupa 46
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Ultra czysty błękit trypanu Iigeneracji, stężenie 0,055 %, ampułko-strzykawka o pojemności 0,75ml, stosowany 
do wybarwiania przedniej torby podczas zabiegu kapsuloreksji. Preparat zawiera mannitol,chroniący przed 
wolnymi rodnikami. MonoBlue SafR Arcad szt 240.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia



Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 47 Nazwa: Grupa 47
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.

2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Tasiemki silikonowe do podwieszania naczyń, nieprzepuszczalne dla promieni RTG, kodowane kolorami, długość 
38cm: białe, żółte, niebieskie, czerwone. szt 800.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 48 Nazwa: Grupa 48
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000



3)Wielkość lub zakres
1 Wkłady o pojemności 200ml, składające się ze złącza szybkiego napełniania,łącznika rurkowego oraz złącza 
niskiego ciśnienia o długości 150cm i wytrzymałości ciśnieniowej min 350 PSI, w 100 % kompatybilne ze 
wstrzykiwaczem " Medrad Vistron" CT. Zestaw wolny od ftalanów. szt 2000.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 49 Nazwa: Grupa 49
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 podkłady jednorazowe z włókniny poliprorylenowej o gramaturze min. 40 g/m2 o wym. 160/210 cm a 30 szt op 
36000
2 podkłady jednorazowe z włókniny poliprorylenowej o gramaturze min. 40 g/m2 o wym. 140/90 cm a 50 szt op 
25000
3 Higieniczny chłonny podkład nieprzemakalny wykonany z nieprzemakalnego laminatu celulozowo- foliowego 
rozmiar 80x210 odporny na rozerwanie, wzmocniony dodatkowymi paskami wiskozy a 100 szt op 35000
4 komplet pościelowy wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 40g/m2 podszewka 90x80 
poszwa 140/210, prześcieradło 130 x 210, gramatura -40g/m2 szt 10000
5 Fartuch higieniczny z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30 g/m2stanowiącej barierę dla 
mikroorganizmów o dobrej przepuszczalności powierza, wiązany na troki rękawy wykończone elastycznymi 
bawełnianymi mankietami, posiadający przedłużone poły do zakłądania na plecach, nie toksyczny, nie pylący 
rozmiar XL, kolor zielony szt 3000
6 Fartuch nieprzemakalny wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30 g/m2 nie przemakalne 
wstawki w przedniej części i w rękawach o gramaturze 40 g/m2, całkowita ochrona przed przenikaniem płynów, 
rękawy z elastycznymi poliestrowym mankietem szt 4000
7 fartuch foliowy z cienkiej mocnej folii o grubości min. 0,028 mm w rolce po 50 szt x 1 rolka, biały rolek 6000
8 ochraniacz na buty foliowe z gumką (1 para) szt 5000
9 Ochraniacze na buty włókninowe wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 40 g/m2 dobrze 
przylegający do obuwia, kolor zielony szt 1000



10 Myjka do mycia i smarowania, 1 x użytku, wykonana z nieprzemakalnego laminatu szt 15000
11 Jednorazowy podkład w rolce, nieprzemakalny, zielone lub niebieskie rolka 50 mb x 40 cm, wykonane z pulpy 
celulozowej o gramaturze min. 29 g/m2 oraz filmu PE o grubości min. 0,016 mm szt 2000
12 Jednorazowy podkład w rolce, nieprzemakalny, zielone lub niebieskie, rolka 50 mb x 50 cm, wykonane z pulpy 
celulozowej o gramaturze min. 29 g/m2 oraz filmu PE o grubości min. 0,016 mm szt 5000

13 Jednorazowy podkład w rolce, nieprzemakalny, zielone lub niebieskie rolka 50 mb x 60 cm, wykonane z pulpy 
celulozowej o gramaturze min. 29 g/m2 oraz filmu PE o grubości min. 0,016 mm szt 5000
14 koszula p/operacyjna dla pacjenta wykonana z włókniny polipropylenowej o masie min. 38 g/m2 rozmiar 110 
cm x 140 cm. W kształcie tuniki wiązanej z tyłu na dwie pary troków ( 1 na wysokości szyi a 2- ga w połowie pleców
) krótkie rękawy, półokrągłe wyciecie pod szyją. Kolor granatowy. szt 36000.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 50 Nazwa: Grupa 50
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Prześcieradło chłonne jednorazowego użytku podfoliowane, składane bibułowo – foliowe 80 x 210 m chłonność 
min. 310 mil. Wzmocnione wzdłuż 48 nitkami z poliestru w kolorze niebieskim, bibułka 24 g/l folia PE – polietylen o
grubości 13 mikronów z paskiem bocznym zapobiegającym wyciekom opakowanie 25 szt szt 30000
2 Prześcieradło chłonne jednorazowego użytku podfoliowane, składane bibułowo – foliowe 80 x 210 m chłonność 
min. 650 mil. Wzmocnione wzdłuż 48 nitkami z poliestru dwie warstwy, bibułka 2 x 18 g/m2 folia PE polietylen o 
grubości 12 mikronw z paskiem bocznym zapobiegającym wyciekom, opakowanie 25 szt szt 30000
3 Prześcieradło chłonne jednorazowego użytku podfoliowane, składane 79 X 220 cm chłonność min. 1040 ml. 
Celuloza typu Airlaid, folia PE – polietylen o grubości 13 mikronów, gramatura laminatu 55 g/m2 z 2 paskami 
bocznymi zapobigającym wyciekom opakowanie 25 szt. szt 5000
4 Podkład higieniczny jednorazowego użytku w kolorze niebieskim z zakłądkami bocznymi wymiar całkowity: 
długość min. 180 cm szerokość 70 cm, warstwa chłonna na środku - z pulpą celulozową i absorbentem wiążącym 
ciecz. Rozmiar warstwy chłonnej -60 x 80 cm (+/- 0,5 cm) chłonność 1750ml. Od strony pacjenta – włóknina 15 
g/m2, miękka przyjazna dla skóry, która zapewnia komfort choremu od spodu warstwa nieprzemakalna, 



mikroteksturowana, zapobiegająca się przesuwaniu się podkłądu i marszczeniu pod pacjentem – folia PE 21g/m2 
szt 8000.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Część nr: 51 Nazwa: Grupa 51
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml skalowane co 
25 ml w tym numerycznie co 100 ml z zastawką zabezpieczajacą przed wylaniem zawartości z filtrem węglowym 
pochłaniajacym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste, w opakowaniu 
po 10 szt. szt 40
2 Nebulizator do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-
90 stopni ze stabilną podstawą dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml skalowany z podziałką co 1 ml 
średnia średnica nebulizowanych cząstek (MMAD)2,7 um potwierdzona w katalogach producenta czysty 
biologicznie z drewnem 210 cm łącznikiem T i ustnikiem szt 800
3 Nebulizator do podawania leku, w obwodzie oddechowym z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na 
skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni ze stabilną podstawą dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 
ml skalowany z podziałką co 1 ml z łacznikiem T wyposażonym w mechanizm samo domykania podczas odłączania 
nebulizatora, średnia średnica nebulizowanych cząstek (MMAD)2,7 um potwierdzona w katalogach producenta 
czysty biologicznie w zesatwie przestrzeń martwa 12 cm i dren 210 cm szt 600
4 Zestaw do toalety jamy ustnej zawierajacy w jednym opakowaniu szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 
zastawką do regulacji siły odsysania oraz gąbką na górnej powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,05 
% roztworem chlorku cetylopirydyny, gąbka – aplikator, preparat nawilżajacy do ust na bazie wodnej szt 1000.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 52 Nazwa: Grupa 52
1)Krótki opis



1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w

przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Zestaw do lewatywy niesterylny worek wykonany z wzmicninej folii z uchwytem do zawieszania, dren z klamrą, 
zakończony plastikową kanką. szt 2000
2 Pojemniki na mocz zakręcane niejałowe pojemność min. 100 – 120 ml. szt 40000.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 53 Nazwa: 53
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, wskazany w przypadku 
planowanego,długotrwałego żywienia dożołądkowego, rozmiar CH18, z zewnętrznym mocowaniem zgłębnika pod 



kątem 90 stopni w stosunku do skóry. szt 25
2 Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, wskazany w przypadku 
planowanego,długotrwałego żywienia dożołądkowego, rozmiar CH14, z zewnętrznym mocowaniem zgłębnika pod 
kątem 90 stopni w stosunku do skóry. szt 4
3 Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, wskazany w przypadku

planowanego,długotrwałego żywienia dożołądkowego, rozmiar CH15, mocowany z użyciem systemu do 
gastropeksji. szt 2.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 54 Nazwa: Grupa 54
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Zabezpieczenie zgryzu do rurek intubacyjnych dla młodzieży i dorosłych wykonany z twardej elestycznej gumy, 
zapobiega przygryzieniu ( zamknięciu światła rurki intubacyjnej) różne rozmiary dostosowane do wielkosci rurek 
intubacyjnych /szt/ szt 500
2 Stabilizator do rurki intubacyjnej dwuczęściowy z możliwiścią regulacji łączony na rzepy. Część mocująca na rurkę
z centralnie umieszczoną elastyczną tasiemką silikonową do owinięcia wokół rurki oraz częścią mocujacą z tyłu 
głowy. Wykonany z trójwarstwowej warstwy bawełnianej pianki PU i weluru o właściwościach 
antyodleżynowych /szt/ szt 1000.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 55 Nazwa: Grupa 55
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 



przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 żel do USG a 500 g szt 5000
2 żel do EKG a 500 g szt 1000
3 żel do USG a 5 l 1 op. typu Aquasonic op 200
4 Elaktroda do EKG dla dorosłych a 1 szt szt 450000
5 Elektroda do EKG dla dzieci a 1 szt szt 5000
6 Nebulizatory 1 x użytku do obwodów oddechowych szt 2000
7 Pętla do palenia typu STORZ a 6 szt/ 1 op. op 60
8 Ręcznik do włosów i ciała 1 x a 250 szt op 40.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 56 Nazwa: Grupa 56
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Uniwersalne chusteczki do dezynfekcji i czyszczenia wszelkich delikatnych powierzchni wyposażenia nasączone 
preparatem bez zawartości alkoholi związków nadtlenowych, chloru, fenoli aldehydów i ich pochodnych, idealne 



do dezynfekcji zarówno otoczenia pacjenta jak delikatnego sprzętu (np.. głowice USG ) o szerokim spektrum 
działania bakterio, wirusy, prądki i grzybobójczego, redukcja drobnoustrojów o co najmniej 5 logarytmów 
dziesiętnych B,F V ( HBV, HCV, NORO) Tbc. Badania dermatologiczne potwierdzające, że stosowanie chusteczek 
jest bezpieczne dla skóry rąk. Z potwierdzonym działaniem resztkowym po 72 h z redukcją o co najmniej 2 
logarytmy dziesiętne. Wyrób medyczny gr II A, opakowanie: tuby + wkład zawierający 100 szt. chusteczek w

 rozmiarze 20 cm x 25 cm. szt 1500
2 wkład uzupełniający (tuby) zawierający 100 szt. chusteczek w powyższym rozmiarze szt 3000
3 Uniwersalne chusteczki do dezynfekcji i czyszczenia wszelkich delikatnych powierzchni wyposażenia nasączone 
preparatem bez zawartości alkoholi związków nadtlenowych, chloru, fenoli aldehydów i ich pochodnych, idealne 
do dezynfekcji zarówno otoczenia pacjenta jak delikatnego sprzętu (np. głowice USG ) o szerokim spektrum 
działania bakterio, wirusy, prądki i grzybobójczego, redukcja drobnoustrojów o co najmniej 5 logarytmów 
dziesiętnych B,F V ( HBV, HCV, NORO) Tbc. Badania dermatologiczne potwierdzające, że stosowanie chusteczek 
jest bezpieczne dla skóry rąk. Z potwierdzonym działaniem resztkowym po 72 h z redukcją o co najmniej 2 
logarytmy dziesiętne. Wyrób medyczny gr II A, opakowanie: wiadra + wkład zawierający 225 szt. chusteczek w 
rozmiarze 26 cm x 26cm. szt 500
4 wkład uzupełniający (wiadra) zawierający 225 szt. chusteczek w powyższym rozmiarze szt 2000
5 Gaziki do urzadzeń medycznych nasączone 70 % alkohol izopropylowy, 2 % chlorheksydyna, rozmiar 190 mm x 
105 mm, bez lateksu, bakteriobójcze zgodnie z normami EN1276 I EN 14561 znak CE pakowane pojedynczo, 
opakowanie 200 szt 800.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 57 Nazwa: Grupa 57
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Zestaw do CPAP Nflow – z generatorem strumieniowym do aparatu Infant Flow zawierający: Odcinek wdechowy 
podgrzewany kolor niebieski o długości 140-150 cm, o wew. 10 mm zawierajacy odcinek 40 cm bez podgrzewania 
zakończony z jednej strony końcówką na komorę nawilżacza o wew. 22 mm zespoloną z portem do czujnika 
temperatury o średnicy 7,6 mm z nasadką pozycjonującą oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie 



koniczynki, z drugiej strony układ posiada końcówkę łączącą dopływ gazów oddechowych do generatora oraz linię 
pomiaru proksymalnego ciśnienia. W odległości ok. 40 cm od generatora, wmontowane złącze typu T do 
pomiarutemperatury gazów oddechowych za pomocą czujnika o średnicy 7,6 mm. Odcinek pomiarowy do 
proksymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką o średnicy od 4 do 4,8 mm

 kompatybilny z urządzeniem. Odcinek łączący nawilżacz z respiratorem o długości od 50 do 65 cm kolor niebieski. 
szt 200.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 58 Nazwa: Grupa 58
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Komora nawilżacza o zmniejszonej objętości przy pełnym napełnieniu – 150 ml płynu przeznaczona do 
stosowania przy wentylacji o wysokiej częstotliwości oraz dla noworodków z podstawką przeciwoparzeniową 
wyposażona w aparat do pobierania wody i zacisk umożliwiający ręczne kontrolowanie i uzupełnianie poziomu 
wody w komorze. szt 200.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 59 Nazwa: Grupa 59
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.



5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Elektroda bierna jednorazowego użytku bezlateksowa, kompatybilna z urządzeniem Valleylab szt 600.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 60 Nazwa: Grupa 60
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres

1 Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku komplet bluza + spodnie wykonane z chłonącej płyny, niepylącej 
tkaniny bawełniano-poliestrowej. Tkanina ma zapewnić komfort dotykowy właściwy bawełnie. Tkanina ma 
zapewniać wysoki termofizjologiczny komfort użytkowania, gramatura maksimum 125 g/m2, zawartością bawełny 
minimum 60%.   Ubranie w pełni zgodne z normą PN-EN 13795.  Kolor niebieski, czerwony lub zielony.  Rozmiary 
od S do 4XL. Trwałe oznakowanie z nazwą szpitala – nadruk na bluzie i na spodniach. Szt 850



2.  Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku komplet bluza + spódnica wykonane z chłonncej płyny, niepylącej 
tkaniny bawełniano-poliestrowej. Tkanina ma zapewniać komfort dotykowy właściwy bawełnie. Tkanina ma 
zapewnić wysoki termofizjologiczny komfort użytkowania, gramatura maksimum 125 g/m2, zawartości bawełny 
minimum 60%.   Ubranie w pełni zgodne z normą PN-EN 13795.  Kolor niebieski, czerwony lub zielony.  Rozmiary 
od S do 4XL. Trwałe oznakowanie z nazwą szpitala – nadruk na bluzie i na spódnicy  szt 130

3 Obuwie operacyjne wykonane z tworzywa sztucznego. Obuwie ma zapewniać trwałość - ma być wykonane z 
jednego odlewu, wolne od klejenia, czy innego rodzaju łączenia poszczególnych elementów. Obuwie ma 
zapewniać wysoki komfort użytkowania: ma posiadać otwory wentylacyjnego po bokach oraz anatomicznie 
wyprofilowane powierzchnia styku ze stopą w części palców oraz śródstopia. Obuwie ma zapewniać

 bezpieczeństwo użytkowania dzięki płaskiej podeszwie i podniesionej części tylnej w celu zabezpieczenia stopy 
przed wysunięciem się. Łatwa identyfikacja rozmiaru ma być zapewniona dzięki wytłoczeniu rozmiaru buta na jego
pięcie. Antypoślizgowe dzięki wyprofilowanej podeszwie, antystatyczne.  Kolor zielony, granatowy Nadające się do 
mycia i dezynfekcji w maksymalnej temp. 85 stopni.  Rozmiary od 35 do 47 szt. 220

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 61 Nazwa: Grupa 61
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Myjka w postaci rękawicy do mycia pacjenta zawierająca środek myjący szt 50000.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 62 Nazwa: Grupa 62
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.



2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Elektrody przed-sercowe blaszkowe do EKG szt. 50
2 Papier do KTG DO SRF 618 B szt. 400
3 Papier do KTG do aparatu Hawlet Packard szt. 500
4 Papier do EKG B–5 / 58 mm szt. 50
5 Papier do EKG do aparatu Ascard Mr Gold 210 x 40 szt. 50
6 Videoprinter do aparatu Mitsubishi K-61 B 110 oryginalny szt. 300
7 Papier do EKG ASCARD 4 z nadrukiem 112 m, zapewniający czytelny zapis, bez możliwości rozmazywania szt. 
3500
8 Papier do EKG B–56 szt. 600
9 Pasy gumowe do EKG szerokie dla dorosłych szt. 100
10 Pasy gumowe do EKG wąskie dla dzieci szt. 20
11 Papier do KTG Bionet szt. 600
12 Papier do aparatu Sony UPP 210 SE szt. 30
13 Papier do defibrylatora Lifepack szt. 100.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 63 Nazwa: Grupa 63
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres

1 biochemia z aktywatorem wykrzepiania, obj. pobrania 6 – 8 ml. szt 85000
2 biochemia z aktywatorem wykrzepiania, obj. pobrania 4 – 5 ml. szt 130000
3 biochemia z aktywatorem wykrzepiania, obj. pobrania 2 – 3 ml. szt 35000
4 biochemia z heparyną litową, obj. pobrania 4,5–7 ml. szt 2500
5 biochemia z heparyną litową, obj. pobrania 2 – 4 ml. szt 65000
6 morfologia K2DTA obj. pobrania 1-3 ml szt 170000
7 morfologia K2DTA obj. pobrania 4-5 ml szt 55000
8 Strzykawka do gazometrii z heparyną litowa, z Abalansowaną wapniem, samonapełniającą się obj. 2-3 ml. szt 
16000
9 koagulologia, obj. pobrania 1-3 ml. szt 90000
10 glukoza z fluorkiem sodu, obj. pobrania 2 – 3 ml. szt 17000
11 OB, probówka do metody litowej, pobrania 1 – 2 ml. szt 7000
12 Pipeta do OB ze skalą i uszczelką do powyższych probówek szt 7000
13 OB, probówka do metody logarytmicznej, obj. 1,8-5 ml. szt 8000
14 Probówki do mkrometody na morfologię z kapilarą, 200-500 ul szt 10000
15 Probówki do mkrometody na morfologię z lejkiem, 200-500 ul szt 8000
16 Probówki do mkrometody na surowicę z kapilarą, 200-500 ul szt 5000
17 Probówki do mkrometody na surowicę bursztynowe, 200-500 ul szt 15000
18 Probówki do mkrometody na glukozę, 200-500 ul szt 3000
19 igła systemowa 0,7 szt 10000
20 igła systemowa 0,8 szt 30000
21 igła systemowa 0,9 szt 40000
22 igła systemowa z wizualną kontrolą prawidłowości wkłucia – 0,7 szt 10000
23 igła systemowa z wizualną kontrolą prawidłowości wkłucia – 0,8 szt 50000
24 Igła systemowa z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym aktywowanym jedną ręką – 0,7 szt 10000
25 Igła systemowa z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym aktywowanym jedną ręką – 0,8 i 0,9 szt 100000
26 Igła motylkowa, systemowa, z adapterem luer i zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym – 0,8 szt 2000
27 Adapter luer szt 42000
28 Uchwyt jednorazowy systemowy ( pozycję należy wycenić, jeśli system tego wymaga ) szt 244000
29 Stazy jednorazowe, bezlateksowe, w opakowaniach po 25 sztuk op 300
30 Stazy automatyczne, wielorazowego użytku z funkcją poluzowania za pomocą osobnego przycisku szt 200
31 Nakłuwacz dedykowany do pobierania krwi z pięt u noworodków, o wymiarach ostrza: głębokość 0,85 mm, 
szerokość 1,75mm szt 2000
32 Nakłuwacz dedykowany do pobierania krwi z pięt u noworodków, o wymiarach ostrza: głębokość 1 mm, 
szerokość 2,5 mm szt 2500
33 Nakłuwacze aktywowane przez przyciśnięcie do miejsca wkłucia, ostrze o wymiarach: głębokość 2 mm, 
szerokość 1,5 mm szt 36000



34 Nakłuwacze aktywowane przez przyciśnięcie do miejsca wkłucia, igła 0,8 ( 21G) o wymiarach: głębokość 
nakłucia 1,8 szt 36000
35 Nakłuwacze aktywowane przez przyciśnięcie do miejsca wkłucia, igła 30G, głębokość nakłucia 1,8 szt 36000.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 64 Nazwa: Grupa 64
1)Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Płytka wypukła przeznaczona do stomii płaskich lub wklęsłych, wykonana z materiału plastycznego do 
modelowania palcami bez użycia nożyczek. Materiał plastyczny płytki posiadający właściwości ochronne i gojące, 
który zajmuje około połowy powierzchni płytki i po przyklejeniu pokrywa skórę znajdującą się najbliżej przetoki. 
Pozostała, obwodowa część płytki wykonana z cienkiej i elastycznej fizeliny, dopasowującej się do zagłębień na 
powłokach brzusznych. Płytka posiadająca niskoprofilowy plastikowy pierścień zatrzaskowy, do którego dopina się 
worek o tym samym rozmiarze pierścienia. Op. a' 5 szt.
2 Worek otwarty z miękkiej włókniny odpornej na wilgoć, do odpuszczania, przeznaczony dla osób z ileostomią 
oraz kolostomią. Worek przypina się do płytki za pomocą plastikowego pierścienia zatrzaskowego w analogicznym 
rozmiarze. Worek dostępny
z rozmiarami pierścienia od 38mm do 70mm (średnica pierścienia). Odpływ worka wyposażony w plastikową 
zapinkę, która służy do jego zamykania, poprzez trzykrotne jej zwinięcie. Worek wyposażony w specjalną 
„kieszonkę”, która umożliwia schowanie zamkniętego odpływu worka, dzięki czemu staje się on krótszy. Worek 
wyposażony w specjalny filtr węglowy umiejscowiony na górze. Wewnątrz worka znajduje się specjalna folia 
ochronna chroniąca go przed zalaniem.
3 Worek jednoczęściowy (beżowy lub przezroczysty) z przylepcem „do modelowowania” palcami, bez używania 
nożyczek. Przylepiec tworzący, po wymodelowaniu, szczelny kołnierz wokół stomii. Przylepiec dopasowujący się do
każdego rozmiaru i kształtu stomii. Worek beżowy wyposażony w okno podglądu, które ułatwia zakładanie worka 
oraz umożliwia kontrolę treści jelitowej. Worek wyposażony w specjalną plastikową zapinkę, która pozwala na 



opróżnienie worka. Zapinka niepochłaniająca nieprzyjemnych zapachów. Filtr gazów umiejscowiony w górnej 
części worka, chroniony przed zalaniem specjalną folią ochronną znajdującą się wewnątrz worka. Worek 
posiadający specjalną kieszonkę, do której można schować zamknięty odpływ, przez co staje się on znacznie 
krótszy.
4 Profesjonalny krem do długoterminowego nawilżania, bezpieczny dla każdego rodzaju skóry suchej, 
hipoalergiczny, bezzapachowy, niezatykający porów skóry, niezawierający lateksu ani środków konserwujących, 
zawierający wazelinę, parafinę i kopolimer PVP/ eikozen. Opakowanie: pojemnik 16 oz. (ok. 450 g).

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

Termin realizacji 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 65 Nazwa: Grupa 65
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1. Pierścienie bezalkoholowe wykonane z materiału hydrokoloidowego o właściwościach ochronnych i gojących, 
służące do uszczelniania szczelin pomiędzy stomią a przylepcem w worku stomijnym oraz do wypełniania 
nierówności na skórze wokół stomii. Pierścienie wykonane z materiału, który można modelować, rozrywać i łączyć 
w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji i kształtu. Materiał pierścienia o właściwościach żelujących, który 
puchnie w kontakcie z wydzielina ze stomii. Pierścienie zwiększające przyczepność sprzętu stomijnego oraz 
chroniące skórę przed podciekaniem. Pierścienie w rozmiarach 48 i 98 mm średnicy.
2. Pasta uszczelniająca z dodatkiem alkoholu o pojemności 60g, wykonana z materiału
o właściwościach gojących. Pasta służąca do wypełniania nierówności i blizn na skórze wokół stomii. Pasta, którą 
wyciska się z tubki i rozprowadza w miejscach gdzie znajdują się znajdują się, blizny, fałdy lub nierówności. Pasta o 
lepkiej konsystencji, która nadaje się także do uszczelniania przestrzeni pomiędzy brzegiem otworu płytki lub 
przylepca a stomią. Pasta przedłużająca czas utrzymywania się płytek i worków na skórze.
3. Puder gojący o pojemności 25g, posiadający postać białego proszku, wykonany
z materiału hydrokoloidowego o właściwościach gojących. Puder do wykorzystania
w leczeniu skórnych powikłań stomii (zapalenie skory wokół stomii), którym towarzyszy wysięk. Dostosowania na 
zaczerwienioną skórę w okolicy stomii z wysiękiem. Puder zwiększający przyczepność sprzętu stomijnego i 



łagodzący stany zapalne.
4. Oddychająca taśma z przylepną warstwą kontaktową z silikonu, wodoodporna, z możliwością powtórnej 
aplikacji.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 66 Nazwa: Grupa 66
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.

2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 nebulizator z maską aerozolową zakładana na uszy dla dorosłych z przewodem doprowadzającym tlen dł. 213 cm
z żeńskim złączem zakręcanym. Nebulizacja 3 ml. W ciągu 7 min. lub szybciej przy przepływie 7 l/mm w pozycji 
pionowej lub poziomej. szt 5000
2 Nebulizator z przewodem tlenowym, rozpylaczem T, ustnikiem. Nebulizator cylindryczny z przewodem tlenowym
dł. min. 210 c,m, max 213 cm. szt 2000
3 Przewód tlenowy do maski, przekrój gwiazdkowy dł. min 210 cm, max 213 cm. szt 4000
4 Maska aerozolowa do tlenoterapii dla dorosłych, wykonana z miękkiego tworzywa, mocowana gumkami za 
uszami, złącze do rury karbowanej ,22 mm szt 5000
5 Maska aerozolowa dla dzieci, wykonana z miękkiego tworzywa, mocowana elastycznum paskiem. szt 600.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Część nr: 67 Nazwa: Grupa 67
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.



5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Paski testowe do pomiaru stężenia glukozy we krwi na glukometrze pakowane pojedynczo w opakowaniu 
zbiorczym po 100 szt. op 5000
Wykonawca zapewni kompatybilne glukometry, na które udzieli min. 24 miesięcznej gwarancji. Wykonawca 
zaobowiązany będzie do serwisowania dostarczonych glukometrów.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 68 Nazwa: Grupa 68
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 pieluchomajtki dla dorosłych L i M z wkładem zatrzymującym wilgoć nieodparzajace, oddychajace na całej 
powierzchni posiadajace dwa ściągacze foliowe/op szt 30000
2 Pieluchomajtki dla dorosłych XL z wkładem zatrzymującym wilgoć nieodparzajace, oddychajace na całej 
powierzchni posiadajace dwa ściągacze foliowe/op szt 15000
3 Pieluchomajtki dla noworodków przepuszczajace powietrze z wkładem zatrzymującym wilgoć i szkodliwe 
substancje zawarte w moczu nieodparzajace, bez lateksu z wycięciem na kikut pępowinowy rozmiar do 2 kg/op szt 
20000
4 Pieluchomajtki dla noworodków przepuszczajace powietrze z wkładem zatrzymującym wilgoć i szkodliwe 



substancje zawarte w moczu nieodparzajace, bez lateksu z wycięciem na kikut pępowinowy rozmiar do 2 - 5 kg /op
szt 60000
5 Pieluchomajtki dla noworodków przepuszczajace powietrze z wkładem zatrzymującym wilgoć i szkodliwe 
substancje zawarte w moczu nieodparzajace, rozmiar do 5 – 9 kg /op szt 9000
6 Pieluchomajtki dla noworodków przepuszczajace powietrze z wkładem zatrzymującym wilgoć i szkodliwe 
substancje zawarte w moczu nieodparzajace, rozmiar do 8 – 18 kg /op szt 9000
7 Podpaski ginekologiczne 34 cm x 9 cm a 10 szt szt 10000
8 Jednorazowe niesterylne foliowane ochraniacze na obuwie rozmiar uniwersalny szt 20000
9 Myjka podfoliowa do mycia pacjentów 1 x użytku wykonanna bardzo chłonnego materiału rozmiar uniwersalny 
opakowanie a 50 szt szt 1000

10 Fartuch foliowy w opakowaniach a 100 szt szt 11000
11 Podkłady chłonne nie sterylne 60 x 90 cm szt 120000
12 Podkłady do przewijania noworodka rozmiar 60 x 60 cm szt 35000.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 69 Nazwa: Grupa 69
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Fartuch niejałowy nieprzesiąkalny dla płynów wykonany z włókniny foliowej o gramaturze min. 42g/m2 rękawy 
zakończone mankietem lub gumką rozmiar uniwersalny szt 15000
2 Jednorazowy podfoliowany śliniak z paskami do mocowania na szyi oraz kieszenie w dolnej części rozmiar 
minimum 60 cm x 38 cm opakowanie a 100 szt szt 200
3 Fartuch higieniczny niejałowy z włókniny o gramaturze min. 28g/m2 rękawy zakończone mankietem lub gumką 
rozmiar uniwersalny szt 36000
4 Komplety chirurgiczne jednorazowego uźytku (bluza + spodnie) Nogawki bez ściągaczy w spodniach zamiast 
gumki wciągnięty trok, bluza z kieszeniami, materiał na całej powierzchni włóknina typu sms – 100 % polipropylen 
o gramaturze min. 38 g/m2 kolor niebieski, rozmiary S,M,L, XL szt 50000.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia



5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 70 Nazwa: Grupa 70
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.

4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Powłóczka na pościel wykonana z włókniny TSM o gramaturze 35 g/m2 w rozmiarze 150 cm x 200 cm a 5 szt op 
8000
2 Powłóczka na pościel wykonana z włókniny TSM o gramaturze 35 g/m2 w rozmiarze 90 cm x 75 cm a 5 szt szt 
5000
3 Komplet pościeli z włókniny TSM o gramaturze 35 g/m2 o składzie: powłóczka 200 cm x 150 cm, Powłóczka 90 
cm x 75cm, prześcieradło 210 cm x 150 cm. a 25 szt szt 6000
4 Krótkie spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2 w opakowaniu 
10 szt. w rozmiarze M- XL szt 7000
5 Podkład higieniczny wykonany z dwóch warstw bibuły i jednej warstwy foli polietylenowej na rolce perforowany 
rozmiar 51 cm x 50 cm długość rolki 40 m kolor zielony szt 8000.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 71 Nazwa: Grupa 71
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Basen sanitarny plastikowy z rączką szt 600
2 Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namaczania głowy szt 500
3 Folia życia / koc ratunkowy szt 200
4 Golarka do golenia pacjentów typu --- GALANT szt 18000
5 Gruszka gumowa z miękkim końcem szt 300
6 Kaczki plastikowe szt 500
7 Kieliszki do podawania leków plastikowe – opakowanie po 75 szt / w 1 opakowaniu szt 4000
8 Miska nerkowa plastikowa, duża ok. 27- 29 cm szt 150
9 Miska nerkowa plastikowa, mała ok. 18- 20 cm szt 150
10 Wieszaki do worków na mocz szt 4000
11 Szpatułki do diagnostyki jamy ustnej i gardła, drewniana, opakowanie po 100 szt szt 1500.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 72 Nazwa: Grupa 72
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres



1 Pojemnik na odpady medyczne, plastikowy poj. 2 litry szt 15000
2 Pojemnik na odpady medyczne, plastikowy poj. 5 litrów szt 10000
3 Słój do dobowej zbiórki moczu, plastikowy z pokrywką 2- 2,5 L szt 150
4 Pojemnik do badań histopatologicznych 15 ml. Niesterylny, zakręcany, wykonany z PS, odporny na formalinę. szt 
5000
5 Pojemnik do badań histopatologicznych 30 ml. Niesterylny, zakręcany, wykonany z PS, odporny na formalinę. szt 
5000
6 Pojemnik do badań histopatologicznych 100 ml. Niesterylny, zakręcany, wykonany z PS, odporny na formalinę. 
szt 5000
7 Pojemnik do badań histopatologicznych 200 ml. Niesterylny, zakręcany, wykonany z PS, odporny na formalinę. 
szt 1500
8 Pojemnik do badań histopatologicznych 500 ml. Niesterylny, zakręcany, wykonany z PS, odporny na formalinę. 
szt 1000
9 Pojemnik do badań histopatologicznych 1000 ml. Niesterylny, zakręcany, wykonany z PS, odporny na formalinę. 
szt 1500
10 Pojemnik do badań histopatologicznych 5000 ml. Niesterylny, zakręcany, wykonany z PS, odporny na formalinę.
szt 1500.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 73 Nazwa: Grupa 73
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 zestaw do toalety jamy ustnej zawierajacy w jednym opakowaniu szcoteczkę do zębów z odsysaniemz zastawką 
do regulacji siły odsysania oraz z gabką do górnej powierzchni bezalkoholowy płyn do płukania ust. 0,05 % 
roztworem chlorku cetylopirydyny, gąbka aplikator preparat nawilżajacy do ust na bazie wodnej. szt 500
2 Słuchawki lekarskie K- 1 szt 300
3 Ciśnieniomierz mechaniczny z rękawem dla dorosłych szt 200
4 szczoteczki cytologiczne szt 1000
5 Szczoteczki chirurgiczne Super Brush szt 400
6 Palce gumowe długie wykonane z lateksu szt 1000



7 Okulary ochronne do foto terapi noworodków z warstwą nylonową, z rzepem na około głowy i na koronie aby 
utrzymać ją w bezpiecznym miejscu, rozmiar: 23 – 34 cm szt 3500
8 Papier do KTG 215 BIONET MM szt 1000
9 Maska tlenowa dla dorosłych z drenem o długości minimum 200 mm szt 3500
10 Zestaw do aerozoterapii zawierający: maskę aerozolową dla dorosłych, dren tlenowy długości 210 cm ze 
złączem uniwersalnym, nebulizator do podawania leku z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne 
działanie w zakresie 0 – 90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0 – 360 stopni, o pojemności 6 ml, 
skalowany z podziałką co 1 ml, średnia średnica nebulizowanych cząsteczek ( MMAD ) 2,7 /jm – czysty biologicznie 
szt 10000
11 Szczoteczki do czyszczenia rurek tracheostomijnych szt 150.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 74 Nazwa: Grupa 74
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Uniwersalny, higieniczny pojemnik – Tibox – do transportu narzędzi do sterylizacji. Wykonany z tworzywa 
sztucznego, w kolorze szarym, odpornego na dezynfekcję termiczną w myjni – dezynfektorze. Pokrywa + Pojemnik.
Wym. pokrywy -- 65 cm x 45 cm, W ym. Pojemnika: 56 cm x 38 cm x 23 cm 150.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 75 Nazwa: Grupa 75
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.



3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach

Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Krążek pod głowę dla dorosłych, z wiskoelastomeru w poszyciu z antystatycznej folii poliuretanowej. /szt / 150.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 76 Nazwa: Grupa 76
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Elektroda bierna, dwudzielna,żelowa, dla dorosłych, jednorazowego użytku. Z systemem zabezpieczającym 
pacjenta przed oparzeniem do aparatu typu EMED. / szt / 6000.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 77 Nazwa: Grupa 77
1)Krótki opis



1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 POKROWIEC – na materacyk noworodkowy,do fototerapii. Do lampy – NEO BLUE COZY / op. po 50 szt op 36.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 78 Nazwa: Grupa 78
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Pętla urologiczna 1 biegunowa, tnąca, z mocowaniem dla elementu roboczego firmy MEDIM, z użyciem 
resektoskopu 24 FR / szt / 300
2 Elektroda kulkowa 5 mm, jednobiegunowa z mocowaniem elementu roboczego firmy MEDIMA / szt / 100.



4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 79 Nazwa: Grupa 79
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.

4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Pałeczka w probówce do pobierania wymazu. ( WYMAZÓWKA )Sterylna z naklejoną etykietą umożliwiającą 
identyfikację danych. Rozmiar 12 mm. Długość 165 mm. / szt / 20000
2 Pojemniki do badania kału z łopatką. / SZT / 20000.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 80 Nazwa: Grupa 80
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 



Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Taśma falista, pozwalająca na pasywny drenaż otwarty zainfekowanych ran, które pozostają otwarte. W 
komplecie agrafka zapobiegająca przemieszczaniu się taśmy falistej w głąb rany i wyrażnie wskazująca jej 
położenie. Długość drenu 400mm, szerokość drenu 30mm. szt 200.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część nr: 81 Nazwa: Grupa 81
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Opaska identyfikacyjna dla niemowląt, przeźroczysta, dobrze zapinająca się z polem do opisu, biologicznie czysta 
o gładkich brzegach. szt 24000
2 Opaska identyfikacyjna dla dorosłych szt 60000.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Część nr: 82 Nazwa: Grupa 82
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.
2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego
powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.



5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres
1 Przyrząd do przetaczania żywienia pozajelitowego i emulsji tłuszczowych z filtrem 1,2 um szt 400.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

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

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 152. 200,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysięcy 
dwieście złotych ). Wadium dla poszczególnych grup wynosi:
grupa 1- 90,00 zł
grupa 2- 570,00 zł
grupa 3 -270,00 zł
grupa 4 - 80,00 zł
grupa 5 -1 030,00 zł
grupa 6- 1 900,00 zł
grupa 7- 3 140,00 zł
grupa 8- 3 140,00 zł
grupa 9- 490,00 zł
grupa 10 -350,00 zł
grupa 11- 40,00 zł
grupa 12- 320,00 zł
grupa 13 - 22 540,00 zł
grupa 14 - 6 770,00 zł
grupa 15 - 480,00 zł
grupa 16 - 140,00 zł
grupa 17 - 70,00 zł
grupa 18 - 860,00 zł
grupa 19 - 110,00 zł
grupa 20 - 590,00 zł
grupa 21 - 1 490,00 zł
grupa 22 - 570,00 zł
grupa 23 - 3 070,00 zł
grupa 24- 190,00 zł
grupa 25 - 1 190,00 zł



grupa 26 - 40,00 zł
grupa 27 - 240,00 zł
grupa 28 - 530,00 zł
grupa 29 - 200,00 zł
grupa 30 - 100,00 zł
grupa 31- 550,00 zł
grupa 32 - 1 070,00 zł
grupa 33 - 210,00 zł
grupa 34 - 3 190,00 zł
grupa 35 - 180,00 zł
grupa 36 - 4 590,00 zł

grupa 37 - 500,00 zł
grupa 38 - 1 580,00 zł
grupa 39 - 42 120,00 zł
grupa 40 - 50,00 zł
grupa 41 - 320,00 zł
grupa 42- 430,00 zł
grupa 43 - 120,00 zł
grupa 44 - 2 200,00 zł
grupa 45 - 800,00 zł
grupa 46 - 130,00 zł
grupa 47 - 90,00 zł
grupa 48 - 500,00 zł
grupa 49 - 6 770,00 zł
grupa 50 - 1 200,00 zł
grupa 51- 550,00 zł
grupa 52 - 180,00 zł
grupa 53 - 70,00 zł
grupa 54 - 350,00 zł
grupa 55 - 1 840,00 zł
grupa 56 - 1 700,00 zł
grupa 57- 500,00 zł
grupa 58 - 110,00 zł
grupa 59 - 400,00 zł
grupa 60 - 1 850,00 zł
grupa 61 - 240,00 zł
grupa 62 - 270,00 zł
grupa 63 - 5 120,00 zł
grupa 64 - 690,00 zł
grupa 65 - 300,00 zł
grupa 66 - 530,00 zł
grupa 67 - 2 000,00 zł
grupa 68 - 2 660,00 zł
grupa 69 - 4 640,00 zł
grupa 70 - 4 610,00 zł
grupa 71 - 550,00 zł
grupa 72 - 960,00 zł
grupa 73 - 1 510,00 zł
grupa 74 - 770,00 zł



grupa 75 - 680,00 zł
grupa 76 - 400,00 zł
grupa 77- 260,00 zł
grupa 78 - 890,00 zł
grupa 79 - 140,00 zł
grupa 80 - 10,00 zł
grupa 81 - 180,00 zł
grupa 82 - 40,00 zł.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:

Płatność w terminie nim. 30 dni od otrzymania faktury.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia zobowiązany jest do złożenia wszystkich 
wskazanych w pkt. .III.2.1) ppkt.1-7 i 9 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: Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 
2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze 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.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach 
Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, 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.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
składania ofert.
3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie 



wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 oraz w art. 
24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
terminem składania ofert.

6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo 
zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
7. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo 
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że 
w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
8. 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.1-7.
9. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo 
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
10. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.
11. 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, 
zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust 2b ustawy.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z 26 ust 2b ustawy, odpowiada solidarnie z 
Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
12. Wymagania dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.
12.1. 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, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.
12. 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.

12. 3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania,nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 12. 1, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone 
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
Dokument ten powinien być wystawiony z zachowaniem terminów wskazanych w pkt 12. 2
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje 
zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt.4 ustawy, polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy 
Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania 
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do 
ich zasobów, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 
pkt.III.2.2) ppkt. 1 - 2.
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje 
zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub 
zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 7.979.060,00 zł ceny oferty (w przypadku złożenia ofert 
częściowych – sumy cen ofert częściowych w następującym zestawieniu:
grupa 1 - 4 630,00 zł
grupa 2 - 30 850,00 zł
grupa 3 - 14 460,00 zł
grupa 4 - 4 560,00 zł
grupa 5 - 55 580,00 zł
grupa 6 - 102 700,00 zł
grupa 7 - 169 430,00 zł
grupa 8 - 169 600,00 zł
grupa 9 - 26 610,00 zł
grupa 10 - 18 770,00 zł
grupa 11 - 2 030,00 zł



grupa 12- 17 260,00 zł
grupa 13 - 1 217 100,00 zł
grupa 14 - 365 690,00 zł
grupa 15 - 25 920,00 zł
grupa 16 - 7 490,00 zł
grupa 17 - 3 950,00 zł
grupa 18 - 46 440,00 zł
grupa 19 - 6 050,00 zł
grupa 20 - 31 780,00 zł
grupa 21 - 80 190,00 zł
grupa 22 - 30 780,00 zł

grupa 23 - 165 810,00 zł
grupa 24 - 10 260,00 zł
grupa 25 - 64 310,00 zł
grupa 26 - 1 900,00 zł
grupa 27 - 12 960,00 zł
grupa 28 - 28 640,00 zł
grupa 29 - 10 670,00 zł
grupa 30 - 5 350,00 zł
grupa 31 - 29 730,00 zł
grupa 32 - 57 690,00 zł
grupa 33 - 11 080,00 zł
grupa 34 - 172 100,00 zł
grupa 35 - 9 490,00 zł
grupa 36 - 248 070,00 zł
grupa 37 - 27 020,00 zł
grupa 38 - 85 560,00 zł
grupa 39 - 2 274 480,00 zł
grupa 40 - 2 920,00 zł
grupa 41 - 17 500,00 zł
grupa 42 - 23 050,00 zł
grupa 43 - 6 540,00 zł
grupa 44 - 118 800,00 zł
grupa 45 - 43 200,00 zł
grupa 46 - 7 190,00 zł
grupa 47 - 4 970,00 zł
grupa 48 - 27 000,00 zł
grupa 49 - 365 610,00 zł
grupa 50 - 64 800,00 zł
grupa 51 - 23 860,00 zł
grupa 52 - 9 940,00 zł
grupa 53 - 6 980,00 zł
grupa 54 - 14 930,00 zł
grupa 55 - 99 340,00 zł
grupa 56 - 91 580,00 zł
grupa 57 - 27 220,00 zł
grupa 58 - 5 790,00 zł



grupa 59 - 21 710,00 zł
grupa 60 - 80 070,00 zł
grupa 61 - 14 760,00 zł
grupa 62 - 14 800,00 zł
grupa 63 - 276 710,00 zł
grupa 64 - 29 920,00 zł
grupa 65 - 13 050,00 zł
grupa 66 - 28 690,00 zł
grupa 67 - 86 400,00 zł
grupa 68 - 115 070,00 zł
grupa 69 - 200 890,00 zł
grupa 70 - 199 090,00 zł

grupa 71 - 23 830,00 zł
grupa 72 - 44 990,00 zł
grupa 73 - 69 420,00 zł
grupa 74 - 38 030,00 zł
grupa 75 - 29 160,00 zł
grupa 76 - 17 110,00 zł
grupa 77 - 12 750,00 zł
grupa 78 - 38 400,00 zł
grupa 79 - 6 050,00 zł
grupa 80 - 600,00 zł
grupa 81 - 7 620,00 zł
grupa 82 - 1 730,00 zł.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje 
zawarte w oświadczeniu wyszczególnionym powyżej.
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 poniżej

1. Cena. Waga 98

2. Termin dostawy. Waga 2



IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: 1. Zamawiający przeprowadzi jednoetapową 
aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu.
Wykonawcy nie rejestrują się sami – konta dla wykonawców uczestniczących w aukcji tworzy zamawiający, 
wpisując wszystkie informacje żądane przez system. Konto Wykonawcy umożliwi mu wzięcie udziału tylko w jednej
aukcji. LOGIN i HASŁO Wykonawcy są generowane automatycznie przez system, a następnie przesyłane wraz z 
zaproszeniem do aukcji. Celem zwiększenia bezpieczeństwa, system, przy pierwszym logowaniu się Wykonawcy na
konto założone przez Zamawiającego, wymusza dokonanie zmiany HASŁA na nowe.
Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej będzie skierowane do wszystkich Wykonawców, którzy  złożyli 
oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie to zostanie wysłane drogą elektroniczna na adres e-mail wskazany 
przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Wykonawcy potwierdzą faxem lu e-mail: fakt otrzymania zaproszeń drogą

elektroniczną, niezwłocznie po ich otrzymaniu, na numer faxu: 12 644 47 56 lub e-mail; kancelaria@zeromski-
szpital.pl

2. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym, 
weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu.
Wykonawcy składający postąpienia są obowiązani podpisywać oferty składane w toku aukcji (postąpienia) za 
pomocą oprogramowania dostarczanego przez wystawcę podpisu elektronicznego – struktura generowanych 
przez platformę ofert nie pozwala na podpisywanie ich bezpośrednio z poziomu programu Adobe Reader.
Oferty winny być podpisane w formacie Xades - tylko dokumenty z takim podpisem będą przyjęte przez platformę 
aukcyjną jako prawidłowe. Dokumenty mogą być podpisane zarówno podpisem wewnętrznym, jak i zewnętrznym.
Celem uniknięcia problemów w toku aukcji Wykonawcy winni wprowadzić odpowiednie ustawienia do 
oprogramowania obsługującego składanie przez nich podpisu elektronicznego jeszcze przed rozpoczęciem aukcji 
elektronicznej. W przypadku trudności z odpowiednim skonfigurowaniem oprogramowania obsługującego 
składanie podpisu elektronicznego zalecany jest kontakt z wystawcą podpisu (centrum certyfikacji).
Do obsługi systemu niezbędny jest dowolny komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows lub Linux oraz 
dostępem do sieci Internet. Administrator gwarantuje w pełni prawidłową współpracę z przeglądarkami:
-Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.
-Opera w wersji 9.0 lub wyższej
-Google Chrome w wersji 3.0 lub wyższej
Z uwagi na fakt, że postąpienia, które Wykonawcy są zobligowani podpisać elektronicznie, są generowane w 
postaci dokumentu PDF (Portable Document Format), Wykonawcy biorący udział w aukcji elektronicznej winni 
dysponować oprogramowaniem umożliwiającym odczytywanie plików w ww. formacie.
3. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej 
wskazanej w zaproszeniu, umożliwiającej wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpiecznego połączenia z 
tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.
4. Jedynym kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej jest cena brutto za realizację przedmiotowego 
zamówienia. Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest cena brutto zaproponowana 
przez danego Wykonawcę, w złożonej ofercie pisemnej.
5. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, 
umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają 
kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem 
nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego podpisu.
6. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie ze
wzorem określonym w punkcie XV SIWZ pkt. 2.
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7. Wykonawcy, w sposób dynamiczny będą informowani poprzez stronę internetową, na której
prowadzona jest aukcja, o aktualnej pozycji swojej oferty.
8. Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej, do momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca może złożyć 
dowolna liczbę postąpień.
9. W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji elektronicznej, wiążąca jest ocena dokonana na podstawie oferty 
pisemnej, złożonej w postępowaniu.
10. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostanie wybrana oferta z niższą ceną, niż uznana za 
najkorzystniejszą na podstawie oceny oferty pisemnej, zwycięzca zobowiązany będzie w terminie 3 dni roboczych 
bez wezwania ze strony Zamawiającego, przedstawić ponownie wypełniony formularz cenowy, uwzględniający 
wynik aukcji. Poszczególne ceny jednostkowe nie mogą być wyższe, niż te podane w formularzu cenowym, 
załączonym do oferty. Ceny jednostkowe mają zostać określone tak, aby łączna cena zamówienia brutto była, co 
najwyżej równa cenie realizacji, która wygrała aukcje elektroniczną.

W Formularzu Oferty należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji 
elektronicznej. W przypadku, gdy będzie to inna osoba niż podpisująca ofertę, należy załączyć do oferty 
pełnomocnictwo dla tej osoby, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, z 
którego wynikać będzie prawo do reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej.

11. Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://aukcje.uzp.gov.pl/

IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP 5/15
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: 25.5.2015 - 14:00
Dokumenty odpłatne: tak,  Podać cenę: 24,60 PLN
Warunki i sposób płatności: Powyższą kwotę należy wpłacić w kasie szpitala w godz. 11:00-13:00 lub na rachunek 
bankowy: Deutsche Bank PBC S.A. O/Kraków Nr 72 1910 1048 3400 2331 1121 0001.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 29.5.2015 - 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: 29.5.2015 - 10:30
Miejscowość: 

sala konferencyjna Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Oświadczenie, iż oferowane wyroby medyczne posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania wymagane 
prawem, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o Wyrobach Medycznych:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego)

https://aukcje.uzp.gov.pl/


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, i /lub
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20.05.2010r. o Wyrobach Medycznych, 
i /lub
Oświadczenie, że Wykonawca posiada inne odpowiednie, aktualne dokumenty dopuszczające te produkty do 
obrotu i stosowania.
2. Oświadczenie, że dostarczy dokumenty o których mowa w pkt. 1 na każde wezwanie zamawiającego w 
wyznaczonym terminie.
3. oświadczenie, iż na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie zostaną przedłożone 
w/w dokumenty.

4 .  oświadczenie potwierdzające zgodność z wymaganiami normy  PN EN ISO 10555-5 - dla grupy 7 poz. 4 , 

5.  oświadczenie potwierdzające, że przedmiot zamówienia  nie zawiera ftalanów - dla grupy 8 poz. 10, grupy 30,
grupy 48, 

6.  oświadczenie potwierdzające zgodność z wymaganiami normy PN – C89258-2:1997 - dla grupy 37 poz. 1 i poz.
2, 

7. oświadczenie potwierdzające zgodność z wymaganiami norm EN1276 i EN 14561 - dla grupy 56

8. oświadczenie potwierdzające zgodność z normą PN-EN 13795 dla standardowego ryzyka - dla grupy 60

9. Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład chemiczny - grupa 60 do poz. 1 i 2

10. Wyniki  badań  tkanin wykonane przez niezależną jednostkę badawczą,  potwierdzające  parametry  techniczne
zgodnie z normą PN-EN 13795 w wymaganym zakresie - grupa 60 do poz. 1 i 2

11. Instrukcja użytkowania - grupa 60 do poz. 1, 2 i  3.

12. Próbka - grupa 60 do poz. 1, 2, 3 i 4

13. Instrukcja obsługi w języku polskim -  dla grupy 73

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

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

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia 
przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane 
faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.



4. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

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

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 15.4.2015 


