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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: Urszula Gawin
31-913 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126229487
E-mail: zpubl@szpital-zeromskiego.pl
Faks: +48 126444756

Adresy internetowe: 

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

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

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

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

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

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

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

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


Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawę sterylnego sprzętu jednorazowego użytku.
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: Apteka 
Szpitala specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.

Kod NUTS PL213

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

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Grupa 1
1)Krótki opis
1 Klej tkankowy – polimer n – butyl – 2 cyjanoakrylantu szybko polimeryzuje w kontakcie z płynem 
tkankowym, przezroczysty lub fioletowy. Przechowywanie w temperaturze pokojowej 22 stopnie C – 
wymagane badania kliniczne ( również do fiksacji siatek ) szt 500.
2 Balon do rozszerzania powłok, średnica 10mm, długość robocza 300mm, jednorazowego użytku, pakowany 
sterylnie w komplecie z pompką szt 300.
3 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.
4 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.



5 Strzykawka jednorazowego użytku trzyczęściowa 50/60ml do pompy strzykawkowej typu Braun, Terumo szt
15 000.
6 Dren do pompy obj. podstawowy 8700036SP wykonany z PCV bez DEHP, ostry kolec nakłuwający, łatwa 
penetracja, wygodne nakłucie podwieszonych pojemników, odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny, 
zamknięcie Euro-Cap, ergonomiczny kształt komory kroplowej .idealnie dostosowana do założenia czujnika 
kropli, elastyczna dolna część o dużej pojemności, zabezpieczenie przed cząsteczkami większymi niż 15um – 
filtr zaciskowy rolkowy w kolorze pomarańczowym wyposażony w zabezpieczenie kolca po użyciu, długość 
całkowita 250cm szt 4 000.
7 Dren do pompy Infusomat do żywienia dojelitowego zmultikonektorem bez PCV, ostry kolec nakłuwający, 
odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny, zamknięcie Euro-Cap, ergonomiczny kształt komory kroplowej, 
idealnie przezroczysta, elastyczna dolna część o dużej pojemności, zacisk rolkowy w kolorze białym 
wyposażony w zabezpieczenie kolca po użyciu, długość całkowita 320cm,zintegrowany z multikonektorem 
kompatybilnym z umożliwiającym połączenie z większością gotowych pojemników z żywieniem dojelitowym, 
wyposażony w bezigłowy port umożliwiający dodanie leku, stopniowane łączenie z sondami do żywienia typu 
„męski”w celu uniknięcia mylnego podania do krwiobiegu szt 4 000.
8 Frez ząbkowany wycinak boczny, tnący w prawo i lewo; wewnętrzne i zewnętrzne ostrza ząbkowane; 
meniscektomia, opracowanie stawu, średnica 4,5mm, pakowany sterylnie, wielorazowy szt 30.
9 Frez do stawu barkowego, tnący w prawo, specjalny frez do plastyki wyrostka barkowego łopatki, średnica 
6,0mm, jednorazowy pakowany sterylnie szt 30.
10 Łącznik do regulacji siły ssania Fingertip szt 10 000.
11 Zestaw do kaniulacji naczyń dla małych pacjentów metodą Seldingera, dwuświatłowy, zestaw zawierający 
między innymi cewnik długości 8 lub 13 lub 20cm, bezigłowe zastawki na końcach dreników, odporną na 
zaginanie i załamywanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, możliwość monitorowania 
położenia cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG, bezszwowe mocowanie cewnika do skóry, 
dodatkowy element na prowadnicy w zestawie; średnica świateł 22/22G, długość prowadnicy 50cm. szt 50.
12 Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, bezigłowe zastawki na końcach dreników typu 
safesite, cewnik trójświatłowy zawierający cewnik dł 20cm 7F o średnicy kanałów 16/18/18G, igłę typu 
Seldingera,odporną na zaginanie i załamywanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, 
możliwość identyfikacji położenia cewnika w trakcie zakładania za pomocą USG szt 1 000.
13 Jednorazowa igła do identyfikatora nerwów obwodowych Stimliplex HNS 12, rozmiar 22G/50mm szt 600.
14 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quinckez przezroczystym uchwytem ze zmieniającym 
barwę identyfikatorem w postaci pryzmatu potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni 
podpajęczynówkowej, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane kolorem. 
Sterylne, rozmiar 19Gx 88mm szt 200.
15 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke z przezroczystym uchwytem ze zmieniającym
barwę identyfikatorem w postaci pryzmatu potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni 
podpajęczynówkowej, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane kolorem. 
Sterylne, rozmiar 22Gx 88mm szt 200.
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione 
organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb, III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640



3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Grupa 2
1)Krótki opis
1 Zestaw do cewnikowania. Skład: serweta z laminatu 39g/m² niebieska, 50x60cm – 1sztuka. Rękawice 
lateksowe M z wywiniętymi mankietami – 2 szt. Serweta z laminatu 39g/m²,niebieska 50x50cm z otworem 
6cm (5cm) i rozcięciem – 1 sztuka. Tupfer kula z gazy 17 nitkowej 20x 20cm – 6 sztuk. Pojemnik plastikowy 
okrągły 120ml – 1 szt. Pęseta plastikowa – 1 szt. Cewnik Foley – 1szt. Worek na mocz typ z zaworem 2 – 1szt. 
Strzykawka 10ml – 1 szt. 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 lub 18 lub 20 lub 22 szt 100.
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 50.
3 Jałowy zestaw zabiegowy zapakowany w torebkę papierowo – foliową wysterylizowaną parą wodną. Skład 
zestawu: kompresy gazowe 17 nitek 8 warstw 10cm x 10cm -5 sztuk, tupfer kula 17 nitek 20cm x 20cm – 5 
sztuk, pojemnik plastikowy 125ml – 1 sztuka, nerka tekturowa – 1 sztuka, pęseta plastikowa 13cm – 1 sztuka 
szt 3 000.

4 Zestaw do porodu, jalowy wysterylizowany w tlenku etylenu, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema 
naklejkami z numerem serii, datą ważności, identyfikacją producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. 
Zestaw zapakowany w torbę papierowo foliową. Skład zestawu: Serweta do przechwytywania płynów w 

kształcie stożka z wkładką modelującą, z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 56g/m², rozmiar 113x90cm-
1 szt; serweta podfoliowana na stolik instr. 190X 150cm – 1 szt; kompres gazowy 17 nitek 8 warstw 10x10cm 

– 20szt; kompres włókninowy 4 warstwowy 40g/m² 10x20cm – 2szt; serweta włókninowa 40g/m2 80x60cm – 
1 szt; nożyczki metalowe zagięte tępo-tępe 15cm – 1 szt; nożyczki metalowe ostro-tępe do nacięcia krocza 
18cm – 1szt; kleszczyki metalowe pean prosty 20cm – 1 szt; kleszczyki metalowe proste 18cm – 1 szt; zacisk 
do pępowiny – 1 szt. szt 4 800.

5 Zestaw do szycia krocza, jałowy wysterylizowany w tlenku etylenu, na opakowaniu centralna etykieta z 
dwiema naklejkami z numerem serii, datą ważności, identyfikacją producenta służąca do wklejenia do 
dokumentacji. Zestaw zapakowany w torbę papierowo foliową. Skład zestawu: serweta podfoliowana 2 

warstwowa min 56g/2 w rozmiarze 90x 75cm – 1 szt; serweta podfoliowana na stolik instr. 190X 150cm – 1 
szt; kompres gazowy 17 nitek 8 warstw 10x10cm – 20szt; penseta chirurgiczna 15cm – 1szt; nożyczki 
metalowe ostro-tępe 14cm – 1szt; kleszczyki proste do opatrunku metalowe żebrowane 25cm – 2 szt; 
kleszczyki metalowe do igły 20cm – 1 szt. szt 4 800.

Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione 
organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb, III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych.



2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Grupa 3
1)Krótki opis
1 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.
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione 
organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb, III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych. 
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Grupa 4
1)Krótki opis
1 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 10 000.
2 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.
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione 
organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb, III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)



33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Grupa 5
1)Krótki opis
1 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 2 400.
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 4 000.
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 5 000.
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione 
organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb, III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Grupa 6
1)Krótki opis
1 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 % ( prawa, lewa ) szt 100.
2 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 12 x 17 cm +/-5 % ( prawa, lewa ) 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 15 x20 cm +/-5 % szt 30.
4 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 30.
5 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 20x25cm +/- 5 % szt 10.
6 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 22x27cm +/- 5 % szt 20.
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione 
organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb, III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Grupa 7
1)Krótki opis
1 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 1 500.
3 Szczotka do czyszczenia kanału roboczego endoskopu o podwyższonej sztywności, dwustronna, średnica 
cewnika 2,2mm, dostępna w długości 230cm w kolorze swoistym dla danej długości. szt 1 000.
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione 
organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb, III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640



3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Grupa 8
1)Krótki opis
1 Dreny jednorazowe, sterylne do pompy irygacyjnej DP30 o długości 4m szt 1 200.
2 Dreny jednorazowe, sterylne do pompy wiertarki szt 300.
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione 
organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb, III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Grupa 9
1)Krótki opis
1 Strzykawka insulinowa z zamontowaną igłą 0,3 x13mm szt 600.
2 Strzykawka 3 częściowa do pomp infuzyjnych, czarna nominalna skala, logo producenta i typ strzykawki na 
cylindrze, poj. 20ml szt 500.
3 Taśma falista, pozwalająca na pasywny drenaż otwarty zainfekowanych ran, które muszą pozostać 
niezamknięte. W komplecie agrafka zapobiegająca przemieszczaniu się taśmy falistej w głąb rany i wyraźnie 
wskazująca jej położenie. Długość drenu 400mm, szerokość drenu 30mm szt 200.
4 Łączniki Y do drenów rozmiary 7-7-7mm, 9-9-9mm do wyboru zamawiającego szt 500.
5 Cewnik typu Foley, silikonowany, balon pojemności 3ml opakowanie zewnętrzne foliowo-papierowe i 
wewnętrzne foliowe., z prowadnicą, długość min 290mm, CH6-10, sterylizowany radiacyjnie szt 600.
6 Cewnik typu Foley, silikonowany, balon pojemności 5-10 lub 30ml do wyboru zamawiającego, opakowanie 
zewnętrzne foliowo papierowe i wewnętrzne foliowe, CH 12-24, sterylizowany radiacyjnie szt 23 000.
7 Cewnik typu nelaton, z medycznego PCV, długość robocza 360mm, CH 6-22 szt 3 000.
8 Cewnik Pezzer 4 otwory boczne długość minimum 40 cm oraz podwójne pakowane w wewnętrzny worek 
foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier nr:18 – 34 szt 100.
9 Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley 
wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek, oraz w uchylną 
zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 
cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, 
cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym 
oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie 
komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000
ml połączony fabrycznie posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotnąoraz kranik typu T podwieszany
ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na 
minimum 3 niezależne sposoby szt 150.
10 Worek do dobowej zbiórki moczu dla dorosłych 2L Sterylny, z zastawką antyzwrotną i kranikiem 



spustowym szt 40 000.
11 worek do pobierania moczu dla dziewczynek szt 1 500.
12 Worek do pobierania moczu dla chłopców szt 1 500.
13 Kanki doodbytnicze, odporne na zaginanie CH16-20 dł 250mm szt 600.
14 Cewnik rektalny, dwa otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec, odporne na zaginanie CH24-36 dł 
400mm szt 2 000.
15 Przewód do cystokopu i rektoskopu z jedną końcówką, pakowany pojedynczo szt 500.
16 Przewód do cystokopu i rektoskopu z dwoma końcówkami, pakowany pojedynczo szt 1 500.
17 Cewniki do karmienia niemowląt z medycznego PCV, skalowane co 1cm, informacja o możliwości używania
do 4 tygodni nadrukowana fabrycznie przez producenta na opakowaniu, rozmiary CH 5,6,8,10 szt 200.
18 Cewnki do karmienia dla dorosłych wykonane z medycznego PCV, sterylne szt 500.
19 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 lub 1250mm do wyboru zamawiającego szt 600.
20 Zgłębniki żołądkowe wykonane z PCV o medycznej jakości i twardości, konektor typu luer w kolorze 
odpowiadającym
rozmiarowi, sterylizowane w EO. Konektory zgłębników wyposażone we wkładki redukcyjne. Rozmiary CH 14 
– 16,
długość 1250mm szt 3 000.
21 Zgłębniki żołądkowe wykonane z PCV o medycznej jakości i twardości, konektor typu luer w kolorze 
odpowiadającym
rozmiarowi, sterylizowane w EO. Konektory zgłębników wyposażone we wkładki redukcyjne. Rozmiary CH 18 
– 20,
długość 1500mm szt 7 000.
22 Zgłębnik żołądkowy, rozmiar 22 – 36, wykonany z PCV, powierzchnia zmrożona, długość 1500mm 
opakowanie folia – papier, sterylny szt 2 000.
23 Przedłużacz do pompy infuzyjnej, długość od 10cm do 25cm z kranikiem trójdrożnym typu Luer Lock, z 
wyczuwalnym i optycznym identyfikatorem pozycji szt 15 000.
24 Strzykawka jednorazowego użytku z igłą do tuberkuliny, igła 0,5 x 16 szt 20 000.

25 Filtr przeciwbakteryjny do przetaczania płynów infuzyjnych i leków, z dodatnio naladowaną membraną 0,2
μ zatrzymującą endotoksyny, zatrzymującą pęcherzyki powietrza, mikroorganizmy, bakterie, grzyby,drożdże, 
czastki nieorganiczne, do stosowania do 96h,z krótkimi liniami bez DEHP przed i za filtrem – 3cm ,objętość 

wypełnienia zestawu 0,5 ml,powierzchnia filtrowania 1,6 cm2, przepływ 2 ml/min.z zastawką antyzwrotną 
zapobiegająca cofaniu się krwi w kierunku filtra oraz specjalną zatyczką typu Flowstop, która umożliwia 
wypełnienie i odpowietrzenie zestawu przed podłączeniem do linii infuzyjnej przy zachowaniu jego 
sterylności szt 100.

26 Zatyczka do cewnika schodkowa szt 23 000.
27 Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z PTFE, całkowicie widoczna w USG, bez pasków 
radiocieniujących, bez dodatkowego portu bocznego, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym 
wprowadzenie kaniuli do naczynia, wyposażona w zastawkę antyzwrotną, elastyczne skrzydełka mocujące, 
kaniula o przepływie 13 ml/min, sterylna. Pakowana w opakowanie Tyvek zabezpieczające przed utratą 
jałowości, bez zawartości celulozy, odporne na rozdarcie, wilgoć. Rozmiar 24G, 26G szt 13 000.
28 Nakłuwacz hematologiczny dla dorosłych typu medlance szt 1 000.
29 Nakłuwacz hematologiczny dla dzieci typu medlance szt 4 000.
30 Cewnik Tiemann wykonanyz medycznego PCV, rozmiary CH 8 -18, długość robocza 360mm szt 2 500.
31 Cewnik Tiemann wykonanyz medycznego PCV, rozmiary CH – 20, długość robocza 360mm szt 600.
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych 



(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione 
organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb, III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Grupa 10
1)Krótki opis
1 Dren do grawitacyjnego wypełniania trzech zewnętrznych przetworników ciśnienia szt 30
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane 
przez
uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb,
III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Grupa 11
1)Krótki opis

1 Hemofiltr polisulfonowy o pow. 2,3m2, dedykowany do dializy albuminowej, pakowany pojedynczo, 
kompatybilny z zestawami drenów do CRRT na aparacie Multifiltrate szt 50

Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane 
przez
uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb,
III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)



33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Grupa 12
1)Krótki opis
1 Introduktor – zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych. 
Elementy zestawu: prowadnik, igła prosta, silikonowa koszulka z zastawką, dilatator szt 100
2 Zestaw do drenazu przezskórnego metodą dwustopniową 6F/26 szt 60
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane 
przez
uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb,
III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Grupa 13
1)Krótki opis
1 Zestaw do podawania diet dojelitowych w opakowaniach typu Pack i EasyBag przez pompę Applix Smart 
długości min 200cm z komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do 
zgłębników typu EN – lock szt 500
2 Zestaw do podawania diet dojelitowych w opakowaniach typu Pack i EasyBag przez pompę Amica długości 
min 200cm z komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do zgłębników typu 
EN – lock szt 1 000
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane 
przez
uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb,
III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia



Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Grupa 14
1)Krótki opis
1 Zestaw do podawania diety dojelitowo w wersji grawitacyjnej w wersji 3 w 1. Pasujący do butelek i 
opakowań typu Pack. szt 4 800
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane 
przez
uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb,
III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Grupa 15
1)Krótki opis
1 Jednorazowe narzędzie do uszczelniania naczyń 10mm, ze integrowanym nożem,z aktywacją ręczną do 
zabiegow klasycznych o długości rotującej 20cm i prostych branszach szt 72
2 Jednorazowe narzędzie do uszczelniania naczyń, ze zintegrowanym nożem, z aktywacją ręczną do zabiegów
klasycznych o długości rotującej18-20cm i zakrzywionych branszach pod kątem 14 st. i długości 36mm szt 36
3 Jednorazowe narzędzie do uszczelniania naczyń, ze
zintegrowanym nożem, z aktywacją ręczną do zabiegów
klasycznych o długości ok 19cm i zakrzywionych branszach pod kątem 28 st i długości 16,5mm szt 12
4 Narzędzie do uszczelniania naczyń z aktywacją ręczną i nożem 5mm do zabiegów laparoskopowych szt 24
5 Narzędzie do uszczelniania naczyń z aktywacją ręczną i
nożem 5mm do zabiegów laparoskopowych o długości rotującej 37cm i prostych branszach o długości 
19,5mm szt 12
6 Silikonowa nakładka z ożebrowanymi szczękami do klemy termomechanicznej dł.18cm z kablem 
podłączeniowym
do generatora szt 48
7 Silikonowa nakładka z ożebrowanymi szczękami do
klemy termomechanicznej dł.23cm z kablem podłączeniowym do generatora szt 48
8 Zestaw elektrody czynnej dwuprzyciskowej jednorazowego użytku z kablem o długości min 3m i kaburą oraz
elektrody biernej dwudzielnej żelowej o wymiarach 18x11cm z systemem zabezpieczającym pacjenta przed 
poparzeniem szt 200
9 Elektroda igłowa o długości 7-7,2cm i 2,8-3,0 długości
aktywnej szt 8
10 Elektroda artroskopowa haczykowa zagięta pod kątem
45º izolowana o długości aktywnej 0,20-0,25 mm szt 20
11 Elektroda ostrzowa o długości całkowitej 16,5-17 cm i długości aktywnej 2,5-2,6 cm szt 14
12 Uchwyt argonowy jednorazowy monopolarny z przyciskiem



cięcia i koagulacji oraz z wbudowanym mechanizmem
retrakcji noża (elektrody) i przełącznikiem aktywacji szt 4
13 Elektroda haczykowa o długości całkowitej 35-37 cm szt 4
14 Elektroda kulkowa ze stali nierdzewnej średnicy 5mm i
długości 13 cm szt 200
15 Elektroda kulkowa ze stali nierdzewnej, długość całkowita
5,33 cm, długość aktywna 1 cm, średnica 5 mm szt 300
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane 
przez
uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb,
III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Grupa 16
1)Krótki opis
1 Uniwersalna rękojeść staplera endoskopowego umożliwiająca użycie podczas jednego zabiegu ładunków o 
długości linii szwu 30mm, 45mm i 60mm. Rękojeść w trzech długościach szaftu – krótka do zabiegów 
klasycznych – 5 cm,standardowa do zabiegów laparoskopowych – 15 cm i długa do zabiegów bariatrycznych 
25 cm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj rękojeści przy składaniu zamówienia. szt 60
2 Ładunki endoskopowe proste o długości linii szwu 45 mm, tnąco zamykające ze zintegrowanym nożem i 
dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o wysokości
3,5mm lub 4,8 mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu 
zamówienia. szt 60
3 Ładunki endoskopowe proste odługości linii szwu 60 mm, tnąco zamykające ze zintegrowanym nożem i 
dwoma potrójnymi rzędamiTytanowych zszywek o wysokości
3,5mm lub 4,8 mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu 
zamówienia. szt 60
4 Ładunki endoskopowe artykulacyjne odługości linii szwu 45 mm, tnąco zamykające ze 
zintegrowanymnożem i dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o wysokości
3,5mm lub 4,8 mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu 
zamówienia. szt 24
5 Ładunki endoskopowe artykulacyjne o długości linii szwu 45 mm, tnąco zamykające ze zintegrowanym 
nożem i dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o wysokości
3,0-3,5-4,0mm lub 2.0-2.5-3.0 mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy
składaniu zamówienia. szt 12
6 Ładunki endoskopowe artykulacyjne o długości linii szwu 60 mm, tnąco zamykające ze zintegrowanym 
nożem i dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o wysokości
3,5mm lub 4,8 mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu 
zamówienia. szt 90



7 Ładunki endoskopowe artykulacyjne o długości linii szwu 60 mm, tnąco zamykające ze zintegrowanym
nożem i dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o wysokości 3,0-3,5-4,0mm lub 2.0-2.5-3.0 mm 
przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. szt 24
8 Sterylny retraktor ran chirurgicznych do operacji laparoskopowych i klasycznych,składający się z dwóch 
obręczy połączonych powłoką,umożliwiający 360° retrakcję. Długość lini cięcia 2,5 – 6 cm szt 80
9 Sterylny retraktor ran chirurgicznych do operacji laparoskopowych i klasycznych, składający się z dwóch 
obręczy połączonych powłoką,umożliwiający 360° retrakcję. Długość lini cięcia 5 – 9 cm szt 80
10 Sterylny retraktor ran chirurgicznych do operacji laparoskopowych i klasycznych,składający się z dwóch 
obręczy połączonych powłoką, umożliwiający 360° retrakcję. Długość lini cięcia 9 – 14 cm szt 80
11 Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 25, 28 lub 31 mm, zakrzywiony, z łamanym, niskoprofilowym 
kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo 
utworzone zespolenie, zszywki wykonane z drutu tytanowego, o wysokości 4,8 mm przed zamknięciem. 
Stapler posiada dwie rękojeści spustowe. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu 
zamówienia. szt 180
12 Jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający o długości lini szwu 60mm, wyposażony w dwa podwójne 
rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości o wysokości 3,8 lub 4,8mm przed 
zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. szt 20
13 Jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający o długości lini szwu 80mm, wyposażony w dwa podwójne 
rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości o wysokości 3,8 lub 4,8mm przed 
zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. szt 20
14 Ładunek do posiadanego przez szpital nowego staplera zamykającego wielorazowego użytku typu 
TA30Premium o długości linii szwu 30mm lub TA55 Premium, o długości linii szwu 55m i wysokości zszywki 
3,5mm lub 4,8mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. szt 96
15 Trokar laparoskopowy nieprzeźroczysty 10-15 mm, bezostrzowy, z tępym rozpychającym obturatorem 
zakończonym pinem prowadzącym z osłoną, długość 100mm, kaniula żebrowana. Trokar posiadający 
trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. szt 60
16 Łata Hemostatyczna zbudowana z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, trilizyną i 
reaktywnym glikolem polietylenowym, o wymiarach 5x10 cm, bez ludzkich lub zwierzęcych komponentów, 
łatwo przechodzący przez trokar, wchłanialny po ok. 28 dniach, możliwość przechowywania w temperaturze 
pokojowej. szt 24
17 Łata Hemostatyczna zbudowana z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, trilizyną i 
reaktywnym glikolem polietylenowym, o wymiarach 2x4 cm, bez ludzkich lub zwierzęcych komponentów, 
łatwo przechodzący przez trokar, wchłanialny po ok. 28 dniach, możliwość przechowywania w temperaturze 
pokojowej. szt 24
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane 
przez
uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb,
III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)



5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Grupa 17
1)Krótki opis
1 Siatka przepuklinowa polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowata, lekka. Ciążar siatki 46g/m2, 
rozmiar oczka 2,0x2,4mm. Rozmiar siatki 11x6cm. szt 300
2 Siatka przepuklinowa polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowata, lekka. Ciążar siatki 46g/m2, 
rozmiar oczka 2,0x2,4mm. Rozmiar siatki 15x10cm. szt 228
3 Siatka przepuklinowa polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowata, lekka. Ciążar siatki 46g/m2, 
rozmiar oczka 2,0x2,4mm. Rozmiar siatki 20x20cm. szt 36
4 Siatka przepuklinowa polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowata, lekka. Ciążar siatki 46g/m2, 
rozmiar oczka 2,0x2,4mm. Rozmiar siatki 30x30cm. szt 36

5 Syntetyczna siatka z poliestru wielowłóknowego trójwymiarowego, dwustronna dootrzewnowa z 
wchłanialną warstwą hydrofilową zapobiegającą powstawaniu zrostów. Warstwa hydrofilowa złożona z 

kolagenu, glikolu polietylenowego, glicerolu. Gramatura 78g/m2, grubość 1,7mm, rozmiar porów 2,4 x 2,0 
mm 20-30x15-20cm z fiksatorem siatek przepuklinowych z 30 zszywkami wchłanialnymi szt 20

6 Fiksator siatek przepuklinowych z 30 zszywkami wchłanialnymi szt 12
7 Fiksator siatek przepuklinowych artykulacyjny trzon do 65 stopni z 3 ładunkami po 10 zszywek 
wchłanialnych w zestawie. szt 12
8 Ładunek z 10 wchłanialnymi zszywkami do fiksatora artykulacyjnego szt 12
9 Ładunek z 5 wchłanialnymi zszywkami do fiksatora artykulacyjnego szt 12
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane 
przez
uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb,
III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Grupa 18
1)Krótki opis
1 Cewniki do odsysania tchawicy i drzewa oskrzelowego u dzieci, długość 24cm, kolor kodowany-lawendowy. 
Pediatryczny cewnik do odsysania ze złączem Touch-Trol i podziałką głęb. co 1 cm. Rozmiar 5CH szt 1500
2 Cewniki do odsysania tchawicy i drzewa oskrzelowego u dzieci, długość 24cm, kolor kodowany – zielony, 
Pediatryczny cewnik do odsysania ze złączem Touch-Trol i podziałką głęb. co 1 cm. Rozmiar 6CH szt 1500
3 Cewniki do odsysania tchawicy i drzewa oskrzelowego u dzieci, długość 29cm, kolor kodowany-niebieski, 
Pediatryczny cewnik do odsysania ze złączem Touch-Trol i podziałką głęb. co 1 cm. Rozmiar 8CH szt 1500
4 Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej, ze znacznikiem pozycji igły, cewnikiem poliuretanowym CH8 i 
długości ok 12 cm. Zestaw powinien zawierać: cewnik posiadający 4 otwory boczne (znakowane co 1 cm), 
strzykawkę typu Luer Lock 50/60 ml, kranik trójdrożny z przedłuzaczem i możliwością zamykania kierunku 
przepływu, worek o poj. 2L na płyn. szt 300



5 Trzykomorowy zestaw do drenażu klatki piersiowej z wymienną komorą kolekcyjną zaopatrzoną w korek. 
szt 400
6 Trokary 8CH-32CH szt 200
7 Dreny Thorax silikonowe 24CH-36CH szt 1000
8 Dreny Thorax 28CH-36CH szt 400
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane 
przez
uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb,
III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Grupa 19
1)Krótki opis
1 Antybakteryjny opatrunek 6 warstw dopasowany dzięki fabrycznego nacięcia T, jałowy do ochrony miejsc 
wprowadzenia: rurek tracheostomijnych, drenów opłucnych, wkłuć centralnych, cewników dożylnych, 
nasączony 0,2 % PHMB ( poliheksametylenbiguanidu ) o wymiarach :5x5cm szt 21000
2 Antybakteryjny opatrunek 6 warstw dopasowany dzięki fabrycznego nacięcia T, jałowy do ochrony miejsc 
wprowadzenia: rurek tracheostomijnych, drenów opłucnych, wkłuć centralnych, cewników dożylnych, 
nasączonyd0,2 % PHMBd(poliheksametylenbiguanidu) o wymiarach: 10x10cm szt 15000
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane 
przez
uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb,
III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Grupa 20
1)Krótki opis



1 Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi opakowanie filia – papier, bez zawartości ftalanow ( z wyjątkiem 
pompki ), pompka w kształcie walca ośrednicy 28mm i długości 12cm, wyposażona w dwa zawory kulowe szt 
600
2 Pojemniki na mocz zakręcane, jałowe, pojemność minimum 100ml szt 4 000
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane 
przez
uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb,
III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: Grupa 21
1)Krótki opis
1 Smoczki standardowe na butelki z preparatami gotowymi do karmienia noworodków, sterylne, 
jednorazowego użytku. szt 5 000
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane 
przez
uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb,
III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: Grupa 22
1)Krótki opis
1 Sterylna taśma silikonowa z kompatybilną zapinką,pakowane w jednym sterylnym opakowaniu, o 
wymiarach: taśma 2,5mm x 0,6mm, długość 125mm + zapinka ( mankiet): 1,65mm x 0,76mm, długość 30mm 
szt 20
2 Sterylna gąbka silikonowa okrągła, średnica 4mm, długość całkowita 80mm szt 20
3 Sterylna gąbka owalna o wymiarach: szerokość 5mm, wysokość 3mm, długość całkowita 100mm. szt 20
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach



medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane 
przez
uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb,
III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: Grupa 23
1)Krótki opis
1 Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,15 %, brillant blue G o stężeniu 0,025 %, polietylenoglikolu o stężeniu 
4 %, rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia i wizualizacji błon
epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane ampułko – strzykawki o pojemności 
0,5ml. szt 120
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane 
przez
uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb,
III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: Grupa 24
1)Krótki opis

1 100 % perfuorodekalina (C10F18 ), strzykawka o objętości 5ml, gęstość (g/cm3 w temperaturze 25ºC ) :1,93,
wskażnik refraksji (20ºC ) :1,3110 (25st) 1,313, lepkość (mPas w temperaturze 25ºC ):5,5 szt 40

2 Czysty gaz SF6 Sulfurhexafluoride wykorzystywany do tamponady, zapakowany do sterylnej pojedynczej 
strzykawki o pojemności 60ml gotowej do użycia. Strzykawka z procentową podziałką w celu precyzyjnego 
mieszania procentowego. szt 100
3 Czysty gaz C3F8 Octafluoropropane wykorzystywany do tamponady, zapakowany do sterylnej pojedynczej 
strzykawki o pojemności 60ml gotowej do użycia. Strzykawka z procentową podziałką w celu precyzyjnego 
mieszania procentowego. szt 40



Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane 
przez
uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb,
III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: Grupa 25
1)Krótki opis
1 Cewnik balonowy trójdrożny z końcówką typu Dufor CH18 – CH24 wykonany ze 100 % silikonu, z 
wzmocnionym trzonem cewnika, który wytrzymuje bardzo silną kompresję oraz dwoma otworami bocznymi, 
balon o pojemności: 50ml dla cewnika CH18, 60ml dla cewnika CH20, 70ml dla cewnika CH 22, 80ml dla 
cewnika CH 24, długość 42cm szt 600
2 Popychacz o średnicy 5FR, dł 70cm, wykonany z Pebax'u w kolorze niebieskim, z plastikową przezroczystą 
osłonką z dwoma klipsami mocującymi, kompatybilny z zestawami do synowania moczowodów w rozmiarze 
CH 4,7 szt 400
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane 
przez
uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb,
III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: Grupa 26
1)Krótki opis
1 Zawór biopsyjny do bronchoskopu typu BF – TE2, jednorazowy sterylny szt 500
2 Zaworki ssące do bronchoskopu typu BF – TE2, jednorazowe, sterylne szt 500
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane 
przez



uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb,
III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27 Nazwa: Grupa 27
1)Krótki opis
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 800
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 400
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane 
przez
uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb,
III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 28 Nazwa: Grupa 28
1)Krótki opis
1 Klipsy tytanowe rozmiar ML ( średnio-duże ) zamykane oczkowo tj. Zamykane poprzez zetknięcie końców 
ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości ( co prowadzi do uchwycenia struktury 
anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa ), karbowane od wewnątrz 
romboidalnie. Wymiary: długość ramion 8,1mm, kąt rozwarcia 18 st. , długość zamkniętego klipsa 9mm. 
Kompatybilne z pojedynczą klipsownicą. szt 6 000,00
2 Klipsy polimerowe niewchlanialne, do klipsownicy laparoskopowej Hem-o-Lock, rozmiar XL (extra duży), 
zamykające naczynia do 16mm, pakowane w sterylne zasobniki po 6 sztuk szt 2 400,00
3 Klipsy polimerowe niewchlanialne, do klipsownicy laparoskopowej 5mm Hem-o-Lock, rozmiar ML (średnio 



duży), zamykające naczynia do 16mm, pakowane w sterylne zasobniki po 6 sztuk szt 1 800,00
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane 
przez
uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb,
III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 29 Nazwa: Grupa 29
1)Krótki opis
1 Prowadnica jednorazowego użytku typu Ultra-Pro II – prowadnica przeznaczona do przystawek biopsyjnych 
typu Ultra – Pro II – zestaw zawiera pełną gamę kanałow roboczych z wyraznym oznaczeniem rozmiaru: 8,5 
FR, 14-23GA ( z wyłączeniem 19GA ) – duży wygodny uchwyt z funkcją „quick-relase” pozwalający odejść 
prowadnicy od narzędzia bez koieczności ponownego przeprowadzenia go przez kanał roboczy, komplet 
składa się ze sterylnej prowadnicy, osłony składanej teleskopowo typu CIV– Flex (3D ) 14 x 147cm, żel oraz 
elastyczne opaski. szt 480
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane 
przez
uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb,
III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 30 Nazwa: Grupa 30
1)Krótki opis
1 Sterylne, jednorazowe zbiorczo zapakowane komplety operacyjne wraz z kasetą do operacji zaćmy szt 2 000
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane 
przez
uprawnione organy:



a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb,
III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 31 Nazwa: Grupa 31
1)Krótki opis
1 Pojemnik do badań laboratoryjnych, pojemność 100 – 120 ml jałowy szt 18 000,00
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane 
przez
uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb,
III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 32 Nazwa: Grupa 32
1)Krótki opis
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 implementacje dzięki kolorowemu znacznikowi. 
Rozmiar siatki 8x13 cm ( prawa,
lewa) +/-5 % szt 700
2 Lekka siatka wykonana z polipropylenu monofilamentnego o wielkości porów 6,29 mm2, i ciężarze siatki nie
większym niż 44 g/cm2,
grubość siatki 0,44mm. Rozmiar siatki 30x30 cm+/-5 % szt 80
3 Dwuwarstwowa siatka do zaopatrywania przepuklin pępkowych, warstwa polipropylenu monofilamentnego
o średniej wielkości porów
0,42 mm2, od strony brzusznej barierowa warstwa ePTFE. Siatka zaopatrzona w tasiemkę
do fiksacji. Rozmiar siatki średnica 6,5 cm ± 5 % szt 40
4 Dwuwarstwowa siatka do zaopatrywania przepuklin pępkowych, warstwa polipropylenu
monofilamentnego o średniej wielkości porów 0,42 mm2, od strony brzusznej barierowa
warstwa ePTFE. Siatka zaopatrzona w tasiemkę do fiksacji. Rozmiar siatki 8 cm ± 5 % szt 40



5 Dwuwarstwowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych wykonana z polipropylenu
monofilamentnego, z barierową warstwą antyadhezyjnego hydrożelu (poliglikol), o
wielkości porów 0,025 mm2. Siatka zaopatrzona w termoplastyczny balon służący do
pozycjonowania. W skład zestawu wchodzi narzędzie do zwijania i aplikowania siatki.
Rozmiar siatki 20 x 25 cm+/-5 % szt 4
6 Dwuwarstwowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych, wykonana z
polipropylenu monofilamentnego, z barierową warstwą antyadhezyjnego hydrożelu (poliglikol),
o wielkości porów 0,025 mm. Rozmiar siatki 20 x 25 cm +/-5 % szt 40
7 Siatka z polipropylenu monofilamentnego do zaopatrywania przepuklin brzusznych o wielkości
porów 1,96 mm2 i ciężarze siatki max. 32 g/m2 z warstwą klejową na bazie polietylenu glikolu
ulegającą całkowitej resorbcji po 90 dniach. Rozmiar siatki 20 x 25 cm +/-5 % szt 40
8 Stapler 5 mm do mocowania siatek zaopatrzony w 30 wchłanialnych zszywek i wskaźnik zużycia
zszywek. Zszywki wykonane z poliaktydu na bazie kwasu mlekowego ulegające biodegradacji
po ok 12 miesiącach. Długość zszywki ok 6 mm ± 5 %. W świetle zszywki otwór dla lepszego
przerastania tkanki. szt 100
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane 
przez
uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb,
III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 33 Nazwa: Grupa 33
1)Krótki opis
1 Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych
polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli 
nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do 
endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm. szt 10
2 Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 10, 15 lub 
25 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość 
narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica 
kanału roboczego 2,8 mm. szt 80
3 Pętle elektrochirurgiczne jednorazowego użytku, kształt półksiężycowaty; średnica pętli 25 mm; pętla 
wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300mm, 
maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,8 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0 
mm. szt 40
4 Pętla elektrochirurgiczna monofilamentna do polipektomii; średnica pętli 15mm – 25mm; średnica drutu 
0,3mm; średnica cześci wprowadzanej do endoskopu 2,3mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; 
długość narzędzia 2300mm; dostarczane w sterylnych pakietach. szt 40
5 Dreny do pompy wodnej OFP-1,2 typu MAJ 1608 jednorazowe szt 100



Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane 
przez
uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb,
III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania depozytowego wszystkich pozycji asortymentowych w 
utworzonym w tym celu depozycie w Pracowni Endoskopii.
Część nr: 34 Nazwa: Grupa 34
1)Krótki opis
1 Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; 
przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów 
endoskopowych w dolnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 2300 mm; maksymalna 
szerokość otwarcia łyżeczek 4mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 3,1mm; 
minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie. szt 4
2 Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; 
przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów 
endoskopowych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 1650 mm; maksymalna 
szerokość otwarcia łyżeczek 5mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,75mm; 
minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie. szt 6
3 Noże do endoskopowej dyssekcji podśluzówkowej różne kształty do wyboru, długość narzędzia 1650mm – 
1950mm – 2300mm szt 20
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane 
przez
uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb,
III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia



Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania depozytowego wszystkich pozycji asortymentowych w 
utworzonym w tym celu depozycie w Pracowni Endoskopii.
Część nr: 35 Nazwa: Grupa 35
1)Krótki opis



1 Prowadnice jednorazowego użytku, średnica 0,035'' lub 0,025" długość robocza 4500mm lub 2700mm,
giętka prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach 
RTG;
posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik,
80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm lub 90mm – 420mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z 
nitynolu pozwala
przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1;
fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe. szt 300
2 Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można
napompować do 3 średnic: 8,5mm, 11,5mm, 15,0mm lub 15mm; 18mm, 20mm; narzędzie ma możliwość 
podania kontrastu powyżej lub poniżej
balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w
promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia;
maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7mm – 3,15mm; zewnętrzna 
średnica
dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej cześci cewnika 2,45mm
(7Fr); długość narzędzia 1900mm, maksymalna pojemność balonu 3,4ml powietrza; kompatybilna
prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości
(over-the-wire); minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm – 3,2mm; w zestawie 3 odpowiednio 
skalibrowane
strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane jest z umieszczonym w
części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światła
osłonką na balon. szt 30
3 Prosta lub z zagięciem środkowym lub z zagięciem dwunastniczym proteza plastikowa wykonana z EVA o 
optymalnej sztywności i giętkości, średnica 7 Fr, odległość między listkami 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 
130, 140, 150, 160, 170, 180mm, średnica wewnętrzna protezy 1,35mm, powierzchnia przekroju otworu 
drenującego 1,13mm2; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej 
widoczności w endoskopowym polu widzenia. szt 8
4 Prosta lub z zagięciem środkowym lub z zagięciem dwunastniczym proteza plastikowa wykonana z EVA o 
optymalnej sztywności i giętkości, średnica 8,5 Fr, odległość między listkami 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 
130, 140, 150, 160, 170, 180mmmm, średnica wewnętrzna protezy 1,91mm, powierzchnia przekroju otworu 
drenującego 2,24mm2; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej 
widoczności w endoskopowym polu widzenia. szt 8
5 Prosta lub z zagięciem środkowym lub z zagięciem dwunastniczym proteza plastikowa wykonana z EVA o 
optymalnej sztywności i giętkości, średnica 10 Fr, odległość między listkami 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 
130, 140, 150, 160, 170, 180mm, średnica wewnętrzna protezy 2,34mm, powierzchnia przekroju otworu 
drenującego 3,56mm2; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej 
widoczności w endoskopowym polu widzenia szt 100
6 Protezy trzustkowe ,proste lub S-kształtne, srednica 7Fr; 8,5Fr; 10Fr, długość 20 – 120mm, minimalna 
średnica kanału roboczego 2,8mm – 3,7 mm szt 10
7 Cewnik z ruchomą końcówką do dróg żółciowych i trzustkowych (jednorazowego użytku). Ruchomość: push 
30’ pull 90 Średnica końcówki: 4 Fr, znaczniki co 3mm, do prowadnicy 0,035”- 1 szt. Długość narzędzia 195 
cm, minimalna średnica kanału roboczego: 3,2 mm. szt 4
8 Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk 
osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950mm; maksymalna średnica 
narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 2,9mm, minimalna średnica kanału roboczego 
endoskopu 3,2 – 4,2mm; średnica koszyka 30mm; zaokrąglona końcówka dystalna koszyka uławia wejście do 
przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji; posiada port iniekcyjny; kompatybilny z wielorazowym 
uchwytem typu MAJ-441. szt 6
9 Balon do poszerzania dróg żółciowych, wysokociśnieniowy, jednorazowego użytku, minimalna średnica 



kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 180 cm; średnica zewnętrzna balonu 4, 6, 8mm, długość balonu,
20, 40, 30mm; do prowadnicy 0,035 mm szt 8
10 Jednorazowy koszyk do usuwania kamieni z dróg żółciowych, złogów i ciał obcych w obrębie przewodów 
żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału
roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica endoskopu 3,7mm; maksymalna średnica współpracującej 
prowadnicy 0,035'' (0,89mm); szerokość rozłożonego koszyka 22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; na 
końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; 
narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C 
umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem – posiada znacznik V 
dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku. szt 8
11 Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; 
typ 8-drutowy wykonany z miękkiego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego 
endoskopu 2,9mm; minimalna średnica endoskopu 3,7mm; maksymalna średnica współpracującej 
prowadnicy 0,035'' (0,89mm); szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm; na 
końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; 
narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C 
umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem – posiada znacznik V 
dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku. szt 8
12 Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; 
typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego 
endoskopu 2,4mm; minimalna średnica endoskopu 2,8mm; szerokość rozłożonego koszyka 22mm; długość 
robocza narzędzia 1900mm; zaokrąglona końcówka dystalna uławia wejście do przewodów żółciowych; 
posiada funkcję rotacji; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A; posiada port 
iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem 
– posiada znacznik V dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku. szt 8
13 Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; 
typ 8-drutowy wykonany z miękkiego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego 
endoskopu 2,4mm; minimalna średnica endoskopu 2,8mm; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość 
robocza narzędzia 1900mm; zaokrąglona końcówka dystalna uławia wejście do przewodów żółciowych; 
posiada funkcję rotacji; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A; posiada port 
iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem 
– posiada znacznik V dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku. szt 8
14 Jednorazowa sszczotka do czyszczenia kanału wideoendoskopu TJF szt 500
15 Proteza do dróg żółciowych – samorozprężalna, pokrywana silikonem wykonana z nitinolu. Posiada listki 
zapobiegające migracji oraz 2 lassa wykonane z polipropylenu, krótsze i dłuższe – na dłuższym umieszczono 
złoty znacznik. Długość protezy 40, 60, 80, 100, 120mm, średnica 10mm; średnica kołnierza 13.5mm; 
Aplikator o długości 180cm i średnicy 10,2 Fr (3,4mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą max 0,038 cala; 
posiada 12 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach i 4 w części środkowej; PROTEZA USUWALNA, do 
zastosowań ŁAGODNYCH i NOWOTWOROWYCH; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu
którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze szt 12
16 Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, NIEPOKRYWANA wykonana z nitynolu; długość 40, 60, 80, 
100, 120 mm, średnica 8, 10 mm, średnica kołnierzy 11,5 – 13,5mm; aplikator o długości 180 cm, śr. 
2,33mm/7Fr. Dobra widoczność fluoroskopowa, 12 złotych znaczników radiologicznych na końcach i w 
środkowej części protezy; nietraumatyczne końcówki, system antymigracyjny szt 4
17 Proteza do dróg żółciowych – samorozprężalna, pokrywana silikonem wykonana z nitinolu. Posiada listki 
zapobiegające migracji. Długość protezy 40, 60, 80, 100, 120mm, średnica 10mm; średnica kołnierza 
prroksymalnego 13,5mm, średnica kołnierza dystalnego 10mm; Aplikator o długości 180cm i średnicy 9,5 Fr 
(2,83mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,038 cala; posiada 12 złotych znaczników: po 4 na 
kołnierzach i 4 w części środkowej; proteza usuwalna, również do zastosowań łagodnych; posiada podwójny 
system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik 



radiologiczny i graficzny na aplikatorze. szt 4
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane 
przez
uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb,
III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania depozytowego wszystkich pozycji asortymentowych w 
utworzonym w tym celu depozycie w Pracowni Endoskopii.
Część nr: 36 Nazwa: Grupa 36
1)Krótki opis
1 Szczotka czyszcząca jednorazowa dwustronna do kanału roboczego o śr. 2.2 mm, śr. szczotki 5.0 mm o 
długości 1800 mm, 2300 mm i 2800 mm w kolorze swoistym dla danej długości szt 2000
2 Szczotki Cytologiczne jednorazowego użytku, do dróg żółciowych o średnicach 1,8 i 2,3 i o długości 120, 180 
i 230 cm – do wyboru przez zamawiającego, zakończone metalową kulką. szt 20
3 Ustniki jednorazowego użytku z gumką, nie zawierające lateksu, pakowane po 100 szt. w stojący kartonowy 
dyspenser z otworem w jego dolnej części dla łatwego wyjmowania pojedynczych ustników szt 4400
4 Igły do obliteracji jednorazowe, osłonka śr. igły 0,7 mm, dł. ostrza 4 mm, 5 mm i 6 mm oraz dostępne 
długości narzędzia 1600 mm, 1800 mm i 2300 mm, o śr. 2.3 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający 
niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Osłonka teflonowa 
odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem. szt 500
5 Black Eye sterylny apyrogenny tusz przeznaczony do stosowania jako marker w endoskopowym oznaczaniu 
polipów i zmian w przewodzie pokarmowym. Dostarczany w strzykawkach zawierających 5ml znacznika szt 40
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane 
przez
uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb,
III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)



5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 37 Nazwa: 37
1)Krótki opis
1 Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką „push” pod kontrolą endoskopii, wskazany w przypadku 
planowanego, długotrwałego żywienia dożołądkowego, CH 15, mocowany z użyciem systemu do gastropeksji 
szt 8,00
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane 
przez
uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb,
III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 38 Nazwa: 38
1)Krótki opis
1 Siatka elastyczna do usuwania polipów, wymiar 3x6 cm, długość robocza 230 cm, średnica robocza 230 cm. 
Oczka siatki 2mm. Jednorazowa, śr. kanału roboczego min. 2,5 mm Siatka elastyczna do usuwania, 
uniwersalna, jednorazowa, kształt oktagonalny, rozpięta na metalowej taśmie, długość robocza 2300 mm, 
rozmiar siatki 40x55mm, śr. kanału roboczego min. 2,5 mm.Średnica / długość 2,5/230 szt 10
2 Overtube, jednorazowy, zestaw składający się z dwóch tub; tuba wewnętrzna zakończona stożkiem z 
elastycznego tworzywa, tuba zewnętrzna z oplotem z drutu metalowego; zastawka silikonowa umożliwiająca 
insuflację. Do zastosowania z endoskopami o średnicy 10.0-11.7 mm,średnica zewnętrzna 19,5 mm, średnica 
wewnętrzna 16.7 mm, dł. robocza: 500 mm – żołądkowy szt 2
3 Overtube, jednorazowy, zestaw składający się z dwóch tub; tuba wewnętrzna zakończona stożkiem z 
elastycznego tworzywa, tuba zewnętrzna z oplotem z drutu metalowego; zastawka silikonowa umożliwiająca 
insuflację. Do zastosowania z endoskopami o średnicy 10.0-11.7 mm, średnica zewnętrzna 19,5 mm, średnica 
wewnętrzna 16.7 mm, dł. robocza: 250mm – przełykowy szt 2
4 Pułapka na polipy, jednorazowa. Przezroczysty pojemnik wyposażony w okno powiększające do kontroli 
zassanego materiału. Przyłączany do linii ssania w konektorze endoskopu. Dwie wymienne perforowane 
szufladki zatrzymujące części stałe i umożliwiające ssanie szt 6
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane 
przez
uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb,
III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.



2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania depozytowego wszystkich pozycji asortymentowych w 
utworzonym w tym celu depozycie w Pracowni Endoskopii.
Część nr: 39 Nazwa: Grupa 39
1)Krótki opis



1 Sterylny zestaw uniwersalny z Mayo, wykonany z włókniny laminowanej min. 2–warstwowej, min. skład 
kompletu: serwety operacyjne samoprzylepne: min. 150x240 cm, 170x175 cm i 2 serwety min. 75x90; 
serweta na stolik instrumentariuszki: min. 140x190 cm; serwety na stolik Mayo: min. 80x145 cm; przylepiec 
taśmowy: min. 10x50 cm szt. 4 000
2 Sterylny zestaw uniwersalny, wykonany z włókniny laminowanej min. 2–warstwowej, min. skład kompletu: 
serwety operacyjne samoprzylepne: 2 serwety min. 170x175 cm i 2 serwety min. 75x90 cm; serweta na stolik 
instrumentariuszki: min. 100x150 cm szt. 2 000
3 Sterylny zestaw do artroskopii kolana, wykonany z włókniny laminowanej 2-warstwowej. Skład kompletu: 
serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190 cm; serweta na stolik Mayo wzmocniona 80x145 cm; 
serweta 150x175 cm; serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320x245 cm (2 otwory 5x7 cm); 
osłona na kończynę 35x80 cm; 2 taśmy samoprzylepne 10x50 cm; 4 ręczniki celulozowe min. 30x33 cm szt. 
140
4 Sterylny zestaw do chirurgii biodra wykonany z włókniny laminowanej 2–warstwowej ze wzmocnieniami. 
Skład
kompletu: serweta na stolik narzędziowy min.140x190cm; obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo min. 
80x145cm; serweta samoprzylepna min. 170x300cm; serweta samoprzylepna z wycięciem „U” min. 
280x245cm, wycięcie„U” 10x95cm (wzmocnienie 160x150cm); serweta pomocnicza min. 150x200cm; 
serweta operacyjna min. 75x90cm; 1 osłona na kończynę min. 35x120cm; 2 taśmy samoprzylepne min. 
10x50cm; 4 ręczniki celulozowe min. 30x33 cm szt. 2 400
5 Sterylny zestaw do dłoni/stopy, wykonany z włókniny laminowanej 2-warstwowej ze wzmocnieniami. Skład 
zestawu: serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190 cm; serweta do operacji dłoni/stopy (z padem 
chłonnym 105x150 cm), z samouszczelniającym otworem (Ø 3 cm) 225x320 cm; serweta 100x150 cm; uchwyt
Velcro 2x23 cm szt. 60
6 Sterylny zestaw do urologii, wykonany z włókniny laminowanej 2-warstwowej. Skład zestawu: serweta 
urologiczna z workiem do zbiórki płynów, osłoną na palec i dwoma oknami (na genitalia i nadłonowym) min. 
185x200cm; serweta na stolik instrumentariuszki: min. 140x190cm; przylepiec taśmowy min. 10x50cm; 4 
ręczniki celulozowe min. 30x30 cm szt. 1 600
7 Sterylny zestaw do ginekologii, wykonany z włókniny laminowanej 2-warstwowej. Skład zestawu: serweta 
na stolik instrumentariuszki: min. 100x150cm serweta z oknem samoprzylepnym 7x10cm w rozmiarze min. 
100x200cm; 2 osłony na kończynę 75x120cm; serweta 75x90 cm; 4 ręczniki celulozowe min. 30x30 cm szt. 
800
8 Sterylny zestaw do otolaryngologii wykonany z włókniny laminowanej 2–warstwowej. Skład zestawu: 
serweta operacyjna z otworem samoprzylepnym 10cm w rozmiarze min. 170x250cm; serweta na stolik 
narzędziowy w rozmiarze min. 140x160cm; ręcznik celulozowy min. 30x30 cm szt. 3 600
9 Zestaw do operacji oczu wykonany z włókniny laminowanej w następującym składzie: serweta do nakrycia 
stolika Mayo min. 80x145cm; serweta okulistyczna min. 2-warstwowa z oknem wypełnionym folią 
chirurgiczną (8x10cm) i kieszenią na płyny, o wymiarze min. 150x150cm; serweta 2-warstwowa 75x75cm; 2 
pokrowce na podłokietniki min. 25x80cm z przylepcami. szt. 100
10 Zestaw do operacji laryngologicznych: wykonany z włókniny laminowanej min. 2-warstwowej z obszarami 
dodatkowych chłonnych wzmocnień, w następującym składzie: 1 serweta na stolik narzędziowy min. 
140x190cm; 1 obłożenie stolika Mayo min. 80x145cm; 1 serweta samoprzylepna z wycięciem ,,U", min. 
125x150cm (wzmocnienie 45x40cm); 1 serweta samoprzylepna wzmocniona min. 200x200cm (wzmocnienie 
50x75cm); 1 taśma samoprzylepna min. 10x50cm; 4 ręczniki celulozowe min. 30x30cm szt. 480
11 Zestaw do cięcia cesarskiego wykonany z włókniny laminowanej min. 2-warstwowej w następującym 
składzie: 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki min. 150x200cm; 1 serweta do nakrycian stolika 
Mayo min. 80x145cm; 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem min. 29x19cm 
wypełnionym folią chirurgiczną min. 250x315 cm; 1 chłonna serweta dla noworodka min. 87x90cm; 1 taśma 
samoprzylepna min. 10x50cm; 4 ręczniki celulozowe min. 30x30cm; 1 fartuch chirurgiczny wzmocniony XL; 2 
fartuchy chirurgiczne wzmocnione XXL. szt. 3 000
12 Zestaw do usuwania szwów: 3 tupfery włókninowe wielkości śliwki; pęseta anatomiczna stalowa typu 



Adson 12cm; pęseta anatomiczna plastikowa 12,5cm; ostrze – skalpel 6,5cm. Opakowanie – tacka typu blister
z wgłębieniem na płyny. szt. 5 000

13 Zestaw do wkłucia centralnego: 4 x tupfery gazowe wielkości śliwki 20 nitkowe; kleszczyki Kocher 14 cm; 
pęseta 12,5 cm; strzykawka Luer Lock 10 ml 3 częściowa; igła podskóra 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm); igła 
podskórna 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm); ostrze – skalpel 6,5 cm – zakrzywiony; metalowy uchwyt do igły Derf 13 
cm; samoprzylepny, przezroczysty opatrunek 10 cm x 15 cm; 6 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w; 

barierowa serweta z włókniny PP + PE, w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o gramaturze – 55 g/m2; barierowa 
serweta z włókniny PP + PE, z regulowanym przylepnym otworem, w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o gramaturze 

– 55 g/m2. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z dwoma wgłębieniami (o 
przybliżonej pojemności 100 ml; 600 ml), która może służyć jako nerka. szt. 1 000



14 Zestaw do cewnikowania: serweta barierowa z włókniny PP+PE w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o gramaturze 
55g/m2, stanowiąca owinięcie zestawu; 4 x tupfery gazowe, wielkości śliwki 20 nitkowe; żel nawilżający; 
ampułka ze sterylną wodą 20 ml; igła podskórna 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm); 5 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 
cm, 17n 8w; serweta barierowa z włókniny PP+PE w rozmiarze 75 cm x 90 cm z centralnym otworem 10 cm o 
gramaturze 55g/m2; strzykawka Luer 20 ml; kleszczyki Kocher 14 cm; pęseta do opatrunków 12,5 cm; 1 para 
lateksowych rękawic bezpudrowych, rozmiar M – z wywiniętym mankietem. Zestaw zapakowany w 
opakowanie typu blister, w kształcie tacki z wgłębieniem (o przybliżonej pojemności 750 ml), która może 
służyć jako nerka. 2 000
15 Zestaw porodowy: serweta na stolik narzędziowy min. 150x100cm, 6 ręczników celulozowych min. 
33x33cm, 2 białe serwety chłonne dla noworodka min. 87x90cm, 2 serwety włókninowe min. 45x75cm, 20 
kompresów włókninowych min. 10x10cm, nieprzemakalny podkład z rozdrobnionej celulozy min. 57x90cm, 
duży tupfer gazowy z RTG. szt. 2 000
16 Jałowy zestaw do laparoskopii duży o składzie: serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa min. 
200x150cm; serweta 3-warstwowa do laparoskopii min. 260x320cm z samoprzylepnym otworem 26x30cm 
(folia operacyjna na brzegach otworu) z 6 zintegrowanymi kieszeniami na narzędzia oraz z dodatkowym 
otworem 12x15cm z zasłaniającą klapką w okolicy annusa (serweta ze zintegrowanymi osłonami na nogi i 
ekranem anestezjologicznym oraz z prowadnicami drenów z obu stron); serweta 2-warstwowa 90x75cm; 
serweta na stolik Mayo min. 80x145cm; fartuch chirurgiczny L; 2 x fartuch chirurgiczny XL; 20 x kompres z 
gazy z nitką RTG 10x10cm, 12W17N; 3 x tupfer z gazy, miska plastikowa 250ml, z podziałką; 2 x osłona na 
kable 12,5 x 230cm, z tekturową prowadnicą i przylepcem; 2 x ręcznik celulozowy min. 30x30cm; czyścik do 
koagulacji 5x5cm kontrastujący w RTG. szt. 100
17 Jałowy zestaw do laparoskopii uniwersalny o składzie: serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa min. 
200x150cm; serweta 2-warstwowa samoprzylepna 175x170cm; serweta 2-warstwowa samoprzylepna 
240x150cm; 2 x serweta 2-warstwowa samoprzylepna 90x75cm; kieszeń samoprzylepna 2-sekcyjna 43x38cm;
serweta na stolik Mayo 80x145cm; fartuch chirurgiczny L; 2 x fartuch chirurgiczny XL; 20 x kompres z gazy 
10x10cm, 12W17N; 3 x tupfer z gazy; miska plastikowa 250 ml, z podziałką; 2 x osłona na kable kamery 
12,5x230cm, z tekturową prowadnicą i przylepcem; 4 x ręcznik celulozowy min. 30x30cm; 2 x uchwyt 
rzepowy; czyścik do koagulacji 5x5 cm kontrastujący w RTG. szt. 1 600
18 Jałowy zestaw okulistyczny mały wykonany z włókniny laminowanej 2-warstwowej, o składzie: serweta na 
stolik narzędziowy 140x160cm; serweta okulistyczna z otworem przylepnym i workiem na płyny 150x1500cm 
(otwór 4x6,5cm) szt. 300
19 Jałowy zestaw do nefroskopii wykonany z włókniny laminowanej 2-warstwowej, o składzie: serweta na 
stolik narzędziowy 140x190cm; samoprzylepna serweta do nefroskopii z workiem na płyny z sitem i zaworem 
170x300cm;
2 ręczniki celulozowe min. 30x30 cm szt. 140
20 Jałowy zestaw do znieczulenia miejscowego w składzie: serweta z włókniny 75x90cm; kleszczyki typu 
Kocher 14cm; 5 x tupfery wielkości śliwki z gazy 20-nitkowej; serweta z włókniny laminowanej 45x75cm z 
regulowanym otworem; strzykawka Luer Lock 10 ml; igła podskórna (0,8x40mm); igła podskórna (1,2x40mm);
przylepny opatrunek chłonny 7,2x5cm. Opakowanie typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami, 
która może służyć jako nerka. szt. 2 000
21 Jałowy zestaw do nakłucia lędźwiowego w składzie: serweta z włókniny 75x90cm; kleszczyki typu Kocher 
14cm; 6 x tupfery wielkości śliwki z gazy 20-nitkowej; serweta z włókniny laminowanej 75x90cm, z centralnym
otworem i przylepnym brzegiem; strzykawka Luer Lock 5 ml; igła podskórna (0,8x40mm); igła podskórna 
(1,2x40mm); przylepny opatrunek chłonny 7,2x5cm. Opakowanie typu blister w kształcie tacki z trzema 
wgłębieniami, która może służyć jako nerka. szt. 3 000
22 Jałowy zestaw do artroskopii barku z workiem, wykonany z włókniny 2-warstwowej, o składzie: serweta na
stolik narzędziowy wzmocniona 140x190 cm; serweta na stolik Mayo wzmocniona 80x145 cm; serweta do 
artroskopii stawu barkowego z workiem na płyny (otwór 7x10 cm) 225x400 cm; samoprzylepna serweta 
operacyjna 75x90 cm; osłona na kończynę 25x80 cm; taśma samoprzylepna 10x50 cm; uchwyt Velcro 2x23 
cm; 4 ręczniki celulozowe min. 30x30 cm szt. 40



23 Jałowy zestaw do artroskopii barku, wykonany z włókniny 2-warstwowej ze wzmocnieniami, o składzie: 
serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190 cm; serweta na stolik Mayo wzmocniona 80x145 cm; 
samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym ("U" 10x60 cm) 260x200 cm (pad 100x120 
cm); serweta 150x175 cm; samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150x240 cm (pad 50x75 
cm); osłona na kończynę 25x80 cm; 2 taśmy samoprzylepne 10x50 cm; 4 ręczniki celulozowe min. 30x30 cm 
szt. 200
24 Jałowy zestaw uniwersalny wzmocniony, serwet włókninowych 2-warstwowych z dodatkowym obszarem 
chłonnych wzmocnień w obrębie pola operacyjnego (łączna chłonność min. 400 ml/m2 zgodnie z EN ISO 
9073-6 (DIN 53 923) i odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) >200 cm H2O w obszarze 
wzmocnionym). Skład zestawu: serweta na stolik narzędziowy 140x190cm; obłożenie stolika Mayo złożone 
teleskopowo 80x145cm; przylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150x240cm (pad 50x75cm); 
przylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200x175cm (pad 50x75cm); 2 przylepne serwety 
operacyjne z padem chłonnym 75x90cm (pad 36x90cm); taśma samoprzylepna 10x50cm; 4 ręczniki 
celulozowe min. 30x30cm szt. 2 000
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane 
przez
uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb,
III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 40 Nazwa: Grupa 40
1)Krótki opis
1 Jednorazowe jałowe fartuchy dla operatorów wykonane z włókniny polipropylenowej SMMMS o 
gramaturze 40g/m2, wyposażone w nieprzemakalne wstawki w rękawach i przedniej części fartucha, z 
elastycznym mankietem min. 6 cm, posiadające sterylne plecy, zapinany na plecach w dowolnym miejscu 
jednoczęściową taśmą oraz troki złączone kartonikiem, umożliwiające sterylne wiązanie fartucha. Pakowany 
w papier krepowy z 2 ręcznikami celulozowymi min. 30x30cm. Rozmiar L, XL szt. 1 200
2 Jednorazowe jałowe fartuchy dla operatorów wykonane z włókniny polipropylenowej SMMMS o 
gramaturze 40g/m2, z elastycznym mankietem min. 6 cm, posiadające sterylne plecy, zapinany na plecach w 
dowolnym miejscu jednoczęściową taśmą oraz troki złączone kartonikiem, umożliwiające sterylne wiązanie 
fartucha. Pakowany w papier krepowy z 2 ręcznikami celulozowymi min. 30x30cm. Rozmiar L, XL szt. 9 600
3 Jednorazowe jałowe fartuchy chirurgiczne, wykonane z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze 
40g/m2, z elastycznym mankietem min. 6 cm, wiązanie z tyłu tylko na troki. Pakowany w papier krepowy z 2 
ręcznikami celulozowymi min. 30x30cm. Rozmiar L, XL szt. 24 000
4 Jednorazowy jałowy komfortowy fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej SMMS, 
szerokie rękawy typu reglan umożliwiające swobodę ruchów, zapinany na plecach w dowolnym miejscu 
jednoczęściową taśmą oraz na troki złączone kartonikiem – „sterylne plecy”, posiadający „oddychające” 
wzmocnienia w części przedniej i na całej długości rękawów, rozmiar XL – długość fartucha 150 cm szt. 200
5 Jednorazowy jałowy komfortowy fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej SMMS, 



szerokie rękawy typu reglan umożliwiające swobodę ruchów, zapinany na plecach w dowolnym miejscu 
jednoczęściową taśmą oraz na troki złączone kartonikiem – „sterylne plecy”, posiadający „oddychające” 
wzmocnienia w części przedniej i na całej długości rękawów, rozmiar XXL – długość fartucha 160 cm szt. 700
6 Jednorazowy jałowy fartuch nieprzesiąkliwy dla cieczy i płynów ustrojowych, wykonany z włókniny 
foliowanej o gramaturze min. 42 g/m2, rękawy zakończone mankietem lub gumką, rozmiar uniwersalny szt. 
10 000
7 Jednorazowy jałowy fartuch urologiczny wykonany z włókniny polipropylenowej SMMS, posiadający 
„oddychające” nieprzemakalne na całej długości rękawy – wszycie rękawa typu reglan, zakończony 
elastycznym mankietem z dzianiny. Antyelektrostatyczny i nieprzesiąkalny dla alkoholi. Szwy wykonane 
techniką ultradźwiękową. Z przodu fartucha dwie zakładki poszerzajce fartuch dla zapewnienia komfortu w 
pozycji siedzącej – materiał w tej części fartucha to w 100 % nieprzesiąkalna folia PE. Pakowany w papier 
krepowy z 2 ręcznikami celulozowymi min. 30x30cm. Rozmiar L, XL szt. 1 000
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane 
przez
uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb,
III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 41 Nazwa: 41
1)Krótki opis
1 Sterylna serweta z otworem o wymiarach min. 50x60 cm, wykonana z włókniny laminowanej min. 2-
warstwowej, z otworem 7 cm otoczonym taśmą lepną. szt. 6 000
2 Serweta sterylna wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego z warstwą chłonną. 
Rozmiar: min. 75x90 cm. szt. 1 000
3 Serweta sterylna na stół narzędziowy wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego z 
warstwą chłonną. Rozmiar: min. 150 x 200 cm. szt. 2 200
4 Serweta sterylna wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego z warstwą chłonną. 
Rozmiar:min. 50X50 cm. szt. 18 000
5 Serweta sterylna samoprzylepna wykonana z laminatu min.
dwuwarstwowego nieprzemakalnego z warstwą chłonną. Rozmiar: min. 75x90 cm. szt. 6 000
6 Serweta sterylna wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego z warstwą chłonną. 
Rozmiar: min. 75x75 cm. szt. 1 800
7 Sterylne ręczniki celulozowe do osuszania rąk o wymiarze min. 30x30 cm (pakowane po dwie sztuki). Waga 
podstawowa min.58g/m2. szt. 5 000
8 Sterylne taśmy włókninowe samoprzylepne do mocowania serwet o rozmiarze min. 10 x 50cm. szt. 400
9 Jałowa osłona na przewody z folii przeźroczystej 13x250cm, z taśmą samoprzylepną, sposób złożenia 
umożliwiający aseptyczną aplikację, grubość folii min. 50µm szt. 800
10 Jałowa osłona na przewody z folii przeźroczystej 14x250cm, z taśmą samoprzylepną, sposób złożenia 
umożliwiający aseptyczną aplikację szt. 4 800



11 Serweta sterylna z otworem przylepnym 7cm, wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego 
nieprzemakalnego z warstwą chłonną. Rozmiar: min. 75x90 cm. szt. 720
12 Sterylna osłona na sprzęt medyczny, foliowa, w rozmiarze 85x150 cm szt. 720
13 Sterylna uchwyt typu rzep w rozmiarze 2x23 cm szt. 720
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane 
przez
uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb,
III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 42 Nazwa: Grupa 42
1)Krótki opis
1 Ostro tępe proste nożyczki chirurgiczne, jednorazowe, metalowe, sterylne 14,5 cm szt. 200
2 Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar, metalowe, jednorazowe, sterylne 14 cm szt. 900
3 Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean, jednorazowe, metalowe, sterylne 14 cm szt. 500
4 Ostro ostre proste nożyczki chirurgiczne, metalowe, jednorazowe 13cm szt. 600
5 Zestaw chirurgiczny w składzie: Nożyczki zagięte typu Metzenbaum 14,5cm; Kleszczyki anatomiczne zagięte 
typu Halsted-Mosquito 12,5cm; Pęseta anatomiczna typu Adson prosta 12cm; Pęseta chirurgiczna typu Adson
prosta 12cm; Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 12cm; 5 x tupfer z gazy 20 nitkowej wielkosci śliwki. 
Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z dwoma wgłębieniami, która może służyć 
jako nerka. szt. 500
Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane 
przez
uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb,
III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200, 33141320, 33141620, 33141640

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

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



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



1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 69 270,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy 
dwieście siedemdziesiąt złotych ). Wadium dla poszczególnych grup wynosi:
Grupa 1 4 330,00 zł
Grupa 2 5 630,00 zł
Grupa 3 860,00 zł
Grupa 4 2 270,00 zł
Grupa 5 600,00 zł
Grupa 6 2 110,00 zł
Grupa 7 270,00 zł
Grupa 8 670,00 zł
Grupa 9 2 590,00 zł
Grupa 10 20,00 zł
Grupa 11 60,00 zł
Grupa 12 140,00 zł
Grupa 13 150,00 zł
Grupa 14 1 200,00 zł
Grupa 15 3 210,00 zł
Grupa 16 4 980,00 zł
Grupa 17 1 520,00 zł
Grupa 18 2 760,00 zł
Grupa 19 420,00 zł
Grupa 20 40,00 zł
Grupa 21 100,00 zł
Grupa 22 100,00 zł
Grupa 23 260,00 zł
Grupa 24 260,00 zł
Grupa 25 400,00 zł
Grupa 26 200,00 zł
Grupa 27 2 980,00 zł
Grupa 28 770,00 zł
Grupa 29 330,00 zł
Grupa 30 6 200,00 zł
Grupa 31 90,00 zł
Grupa 32 3 710,00 zł
Grupa 33 200,00 zł
Grupa 34 380,00 zł
Grupa 35 2 560,00 zł
Grupa 36 670,00 zł
Grupa 37 50,00 zł
Grupa 38 90,00 zł
Grupa 39 11 950,00 zł
Grupa 40 2 870,00 zł
Grupa 41 970,00 zł
Grupa 42 300,00 zł
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego):
DEUTSCHE BANK PBC S.A. O/KRAKÓW NR: 45 1910 1048 3400 2331 1121 0002
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,



c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię 
wpłaty wadium, z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: temat 
postępowania oraz sygnaturę.
W pozostałych przypadkach (pkt 3 b, c, d) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału
dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego.
Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca 
jest związany ofertą.
5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku 
bankowym Zamawiającego.
6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. 
Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis 
winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub 
czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego 
w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w 
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust.5 ustawy.
7. Zwrot wadium.
Zamawiający zwraca wadium:
1) Wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem sytuacji wskazanej w pkt VII.8.1. Specyfikacji;
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego;
3) Na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zażąda
ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium w przypadkach wskazanych 
powyżej w pkt 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Zamawiający wyznacza zarazem termin ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
8. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach, gdy:
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy;
3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po 
jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 
pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, 
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
Termin płatnosci 60 dni od dnia dostarczenia faktury.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.



Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia 
wszystkich wskazanych w V.1. B ppkt.1-8). specyfikacji oświadczeń oraz dokumentów.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia zostanie wybrana, 
Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców.
Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi (tj. przedsiębiorców podlegających 
wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej), także tych którzy prowadzą wspólnie działalność 
gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej.
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego



Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Oświadczenie o braku 
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, w oparciu o
art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 oraz
pkt. 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem
składania ofert.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy
Prawo zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
7. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
8. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o
ochronie konkurencji i konsumentów), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informacja o tym, że 
nie
należy do grupy kapitałowej.
9. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w pkt.1-8.
10. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
11.Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca musi posiadać
środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż szczegółowo określona w pkt III.2.2)
12. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega 
na
zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający
wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. III.2.2)
13. W przypadku gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących



go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu
zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust 2b ustawy.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy, odpowiada 
solidarnie
z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
II. Wymagania dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
1. Zamiast dokumentów określonych w specyfikacji w pkt III.2.1) ppkt. 2, 3, 4, 6 – dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
— zamiast dokumentu określonego w specyfikacji w 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, 10-11 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. Dokumenty wskazane powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, za wyjątkiem dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z uiszczeniem 
podatków,
opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, który powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert.
3. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w specyfikacji w pkt.II. ppkt 1 zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy
złożone przed, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument ten powinien być wystawiony z zachowaniem terminów 
wskazanych w pkt II. ppkt 2 specyfikacji.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa



Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Informacja banku lub 
spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega
na zdolnościach finansowych innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której
mowa w pkt. 9, podmiotu zasobami którego będzie
dysponował Wykonawca.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie
zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o
informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach
wyszczególnionych powyżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Posiadają środki finansowe lub zdolność 
kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3 741 790,00
zł ceny oferty (w przypadku złożenia ofert częściowych – sumy cen ofert częściowych w następującym 
zestawieniu:
Grupa 1 233 580,00 zł
Grupa 2 303 910,00 zł
Grupa 3 46 440,00 zł
Grupa 4 122 600,00 zł
Grupa 5 32 420,00 zł
Grupa 6 114 090,00 zł
Grupa 7 14 450,00 zł
Grupa 8 35 960,00 zł
Grupa 9 139 600,00 zł
Grupa 10 1 330,00 zł
Grupa 11 3 260,00 zł
Grupa 12 7 310,00 zł
Grupa 13 8 100,00 zł
Grupa 14 64 800,00 zł
Grupa 15 173 450,00 zł
Grupa 16 268 980,00 zł
Grupa 17 82 080,00 zł
Grupa 18 149 260,00 zł
Grupa 19 22 650,00 zł
Grupa 20 2 150,00 zł
Grupa 21 5 400,00 zł
Grupa 22 5 490,00 zł
Grupa 23 14 260,00 zł
Grupa 24 14 260,00 zł
Grupa 25 21 600,00 zł
Grupa 26 10 940,00 zł
Grupa 27 161 140,00 zł
Grupa 28 41 730,00 zł
Grupa 29 18 090,00 zł
Grupa 30 334 800,00 zł



Grupa 31 4 760,00 zł
Grupa 32 200 130,00 zł
Grupa 33 10 810,00 zł
Grupa 34 20 520,00 zł
Grupa 35 138 230,00 zł
Grupa 36 36 290,00 zł
Grupa 37 2 550,00 zł
Grupa 38 5 010,00 zł
Grupa 39 645 250,00 zł
Grupa 40 154 960,00 zł
Grupa 41 52 460,00 zł
Grupa 42 16 690,00 zł.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie
zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu
o informacje zawarte w oświadczeniu wskazanym w
zdaniu poprzednim.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w 
zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP 8/2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
31.5.2016 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.



IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 31.5.2016 - 10:30

Miejscowość: 

Sala konferencyjna, pawilon C Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na 
Skarpie 66, 31-913 Kraków

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ
WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
1. katalogi/opracowania/ulotki – zawierające pełną informację o parametrach technicznych oferowanych
wyrobów medycznych, potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych parametrów w języku polskim.
2. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu na mocy
obowiązujących przepisów – posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy, zgodnie z 
ustawą
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj.:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, 
IIb,
III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
oraz oświadczenie, iż na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie zostaną
przedłożone w/w dokumenty.
3. DODATKOWO DLA GRUP 33-38 – instrukcje użytkowania z informacją, że oferowane wyroby medyczne 
posiadają min. 3 naklejki.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

KIO
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, 
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 
ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia



przysługują również organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany 
na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia faksem lub drogą elektroniczną.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni od
dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

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

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.4.2016


