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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA 
 
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe 
 
Oficjalna nazwa: 
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Adres pocztowy: ul. Madalińskiego 25 
Miejscowość: Warszawa 
Kod pocztowy: 02-544 
Kraj: Polska 
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 
Osoba do kontaktów:  Grażyna Pawłowska, Tomasz Stopiński Tel.: +48 22 4502284 Faks: +48 22 4502236 
E-mail: zam.publiczne@szpitalmadalinskiego.pl 
Adresy internetowe (jeżeli dotyczy) 
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.szpitalmadalinskiego.pl 
Adres profilu nabywcy (URL): 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego 
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego 
Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać pod adresem: Siedziba 
Zamawiającego Kancelaria Szpitala. 
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności 
 
Podmiot prawa publicznego Zdrowie 
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
II.1) Opis 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą 

Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego 
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia 
usług 
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię - roboty budowlane, dostawy lub usługi - która najbardziej odpowiada 
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) 
b) Dostawy 
Kupno 
Główne miejsce realizacji dostawy 
Siedziba zamawiającego: Warszawa, ul. Madalińskiego 25 
Kod NUTS 
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy 
Zamówienia publicznego 
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) 
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(-ów) 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie do zamawiającego drobnego sprzętu medycznego w 

ilościach i w asortymencie wymienionych w formularzach asortymentowo – cenowych. 

Zamówienie jest podzielone na 22 części: 

 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
Słownik główny 
Główny przedmiot: 
33100000-1 
Dodatkowe przedmioty: 
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) 
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie 



II.1.8) Podział na części tak  
(w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej 
liczbie części) 22 części 
Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole): 
jednej lub więcej części 
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych    nie 
 
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia 
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) 
 
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać włącznie dane liczbowe):  2 242 097,15  Waluta: PLN 
lub Zakres: między … a ... Waluta: 
II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)  nie 
Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji: 
 
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji 
Okres w miesiącach: 24   
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 
 
III.1) Warunki dotyczące zamówienia 
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) 

Zamawiający ustala następujące wysokości wadiów dla poszczególnych części zamówienia: 

Część 1 zamówienia:                                            3 100 zł 

Część 2 zamówienia:                                            2 400 zł    

Część 3 zamówienia:   3 300 zł   

Część 4 zamówienia:  380 zł   

Część 5 zamówienia:                                            1 500 zł 

Część 6 zamówienia:  300 zł 

Część 7 zamówienia:     9 400 zł 

Część 8 zamówienia:      5 600 zł 

Część 9 zamówienia:                                            2 700 zł 

Część 10 zamówienia:                                            900 zł 

Część 11 zamówienia:                                            600 zł 

Część 12 zamówienia:                                        1 500 zł 

Część 13 zamówienia:                                           600 zł 

Część 14 zamówienia:                                           200 zł 

Część 15 zamówienia:                                           300 zł 

Część 16 zamówienia:                                           600 zł 

Część 17 zamówienia:                                      11 500 zł 

Część 18 zamówienia:                                        1 500 zł 

Część 19 zamówienia:                                        4 500 zł 

Część 20 zamówienia:                                        1 400 zł 

Część 21 zamówienia:                                        2 400 zł 

Część 22 zamówienia:                                        9 100 zł 

Całość zamówienia:                                        63 780 zł 
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 

regulujących 
Zadanie będzie finansowane ze środków własnych Szpitala. 
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie (jeżeli 
dotyczy) 
Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia publicznego. 
 
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)  nie 
Jeżeli tak, opis szczególnych warunków: 
 
III.2) Warunki udziału 
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub 
handlowego 



Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 
 
IIL2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 
 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): 
 
III.2 3) Zdolność techniczna 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 
 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): 
Posiadanie wiedzy i doświadczenia 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1. Posiadają  wiedzę i doświadczenie niezbędne  do wykonania zamówienia; 

Dla potwierdzenia spełnienia  tego warunku wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli  okres  prowadzenia  

działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  zrealizowali minimum 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i 

wartością dostawom  stanowiącym  przedmiot  zamówienia.  Za odpowiadające  rodzajem zamawiający uzna  

dostawy  drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku jałowego. 

Za odpowiadające wartością zamawiający uzna dostawy o wartości netto nie mniej niż: 

100 000,00 dla części 1  i 9  zamówienia,  

 80 000,00 zł dla części 2 i 21  zamówienia,  

120 000, 00 zł dla części 3 zamówienia,  

 11 000,00 zł dla części 4,  6 i  15  zamówienia, 

55 000, 00 zł dla części 5, 12 i 18 zamówienia,  

300 000,00 zł dla części 7 i 22  zamówienia,  

200 000, 00 zł dla części 8 zamówienia,  

 34 000,00 zł dla części 10  zamówienia,  

 22 000, 00 zł dla części 11 i  16  zamówienia,  

 25 000,00 zł dla części 13 zamówienia,  

  7 000,00 zł dla części 14 zamówienia, 

400 000,00 zł dla części 17 zamówienia, 

 15 000,00 zł dla części 19 zamówienia, 

 52 000,00 zł dla części 20 zamówienia.  

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to warunek 1  muszą spełniać wszyscy wykonawcy 

łącznie, natomiast warunek 2 musi spełniać każdy z wykonawców występujących wspólnie. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość 

złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda zamawiający i zostanie dokonana na podstawie 

treści tych dokumentów według formuły „spełnia / nie spełnia”. 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

następujących dokumentów: 

Dotyczących wykonawcy składającego ofertę: 

1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast wymienionych dokumentów składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości. 

2. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu 

sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24. ust. 1. p. 4 - 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed terminem składania 

ofert. 

3. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24. ust.1 p. 9. ustawy Prawo 

zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się dokumentów o których mowa w p. 2. i 3., to wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie 

złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 



siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

5. Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 

opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w p. 5., składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie orzeczono upadłości; 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

7. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  sporządzonego  przez wykonawcę w 

sposób przez niego przyjęty. 

8. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  sporządzonego przez  wykonawcę w 

sposób przez niego przyjęty. 

     Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to oświadczenie to składa każdy z wykonawców 

występujących wspólnie.  

9. Pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku, gdy 

wykonawcy wspólnie ubiegają się o takie  zamówienie albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie. 

10.  Wykazu wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane należycie. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, zdolnościach finansowych lub 

ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 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 wykonaniu 

zamówienia. 

11.  Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca, w rozumieniu ustawy z dnia 

16.02.2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informację o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej. 

12. Potwierdzenia wniesienia wadium. 

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w p. 

1., 2., 3., 4., 5., 6. i 8.  dotyczące każdego z wykonawców występujących wspólnie.  

Dotyczących oferowanych towarów: 
13. Formularza oferty sporządzonego według wzoru podanego w Załączniku nr 1. 

14. Formularzy asortymentowo - cenowych sporządzonych według wzorów podanych w Załącznikach nr 2-1; 2-22. 

15. Dla towarów będących wyrobami medycznymi certyfikatu zgodności wystawionego przez jednostkę 

notyfikującą lub deklaracji zgodności WE wymaganych ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. w 

zależności od ich klasyfikacji zgodnie  z art. 29. ust. 5. niniejszej ustawy. 
16.  Dla towarów będących wyrobami medycznymi dokumentów potwierdzających zgłoszenie wyrobu do Prezesa 

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

17. Dla towarów będących wyrobami medycznymi, nie podlegającymi obowiązkowi zgłoszenia do Prezesa Urzędu 

zamawiający dopuszcza złożenie powiadomienia o wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium.  
18. Zgodnie z art. 6. ustawy z dnia 30.08.2002 r. O systemie oceny zgodności  dla towarów nie będących 

wyrobami medycznymi deklaracji zgodności z wymaganiami WE, jeżeli oferowane towary podlegają 

oznakowaniu zgodności i oświadczenia wykonawcy, sporządzonego przez wykonawcę w sposób przez niego 

przyjęty, zawierającego: 
- imię i nazwisko lub nazwę i adres wykonawcy; 

- nazwy oferowanych towarów oraz wskazanie części zamówienia i pozycji, w ramach której są oferowane; 

- tekst oświadczenia, że „Towary te nie są wyrobami medycznymi”; 

 



 
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)  nie 
 
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi 
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu   nie 
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za 
wykonanie usługi   nie 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) Rodzaj procedury 
IV.1.1) Rodzaj procedury 
Otwarta 
 
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia 
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole / pola) 
Najniższa cena 
lub Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów 
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od 
najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych 
przyczyn) 
kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym 
Kryteria   Waga 

części  11, 17, 19, 20 i  22  zamówienia:  

 „Cena” 90 % ,  

           „Termin dostawy”     10% 

części  1, 2, 3, 4,  5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21  zamówienia: 

 „Cena”  60 %; 

 „Jakość” 30 %, 

         „Termin dostawy”     10% 
 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna  nie 
 
IV.3) Informacje administracyjne 
IV.3.l) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy): 1/2016 
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia  nie 
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem Dynamicznego Systemu Zakupów) 
lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego) 
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 
Data:  3.03.2016 r.  (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00 
Dokumenty odpłatne  nie 

 
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
 3.03.2016 r. (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00 
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli jest 
znana) (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego) 
Data: ... (dd/mm/rrrr) 
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
PL 
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany oferta (procedura otwarta) 
lub Okres w miesiącach: ... lub dniach:   60 (od ustalonej daty składania ofert) 
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 
Data:   3.03.2016 r.  (dd/mm/rrrr) Godzina:  10:15 
Miejsce (jeżeli dotyczy) Siedziba zamawiającego: Warszawa, ul. Madalińskiego 25, Dział Zamówień Publicznych 
i Zaopatrzenia, pokój nr 15.  Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) tak  
 
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
 
VI.1) Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się (jeżeli dotyczy)  nie 
Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 
VI.2) Zamówienie dotyczy projektu / programu finansowanego ze środków wspólnotowych   nie 
 
VI.3) Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy) 
 



VI.4) Procedury odwoławcze 
 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych 
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A 
Miejscowość: Warszawa 
Kod pocztowy: 02-676 
Kraj: Polska 
Tel.: +48 22 4587701 
Faks: +48 22 4587700 
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Adres internetowy (URL): www.uzp.gov.pl 
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy) 
Oficjalna nazwa: 
Adres pocztowy: 
Miejscowość: 
Kod pocztowy: 
Kraj: 
Tel.: 
Faks: 
E-mail: 
Adres internetowy (URL): 
VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3) 
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przestały w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 

15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych 
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A 
Miejscowość: Warszawa 
Kod pocztowy: 02-676 
Kraj: Polska 
Tel.: +48 22 4587701 
Faks: +48 22 4587700 
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
 
V1.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:  (dd/mm/rrrr)……………………… 
 
 

ZAŁĄCZNIK B 
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI 

 

Część nr 1 Nazwa   Cewniki i dreny. 33.14.12.00-2, 33.14.16.40-8 
1) Krótki opis 
Cewniki do karmienia, odsysania, urologiczne, dreny silikonowe 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
33.14.12.00-2, 33.14.16.40-8 
Słownik główny 
Główny przedmiot 
Dodatkowe przedmioty 
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) 
3) Wielkość lub zakres 
Jeżeli jest znany, szacunkowy koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):   116 205,28  Waluta: PLN 
 
4) Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia 
(jeżeli dotyczy) 
Okres w miesiącach:  24 
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
 

 



ZAŁĄCZNIK B 
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI 

 

Część nr 2 Nazwa   Igły i strzykawki.  
1) Krótki opis 
Igły do iniekcji i strzykawki 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
33.14.13.20-9, 33.14.13.10-6 
Słownik główny 
Główny przedmiot 
Dodatkowe przedmioty 
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) 
3) Wielkość lub zakres 
Jeżeli jest znany, szacunkowy koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):   89 451,38   Waluta: PLN 
  
4) Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia 
(jeżeli dotyczy) 
Okres w miesiącach:   24  
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
 

ZAŁĄCZNIK B 
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI 

 

Część nr 3 Nazwa   Kaniule.   
1) Krótki opis 
Kaniule dożylne poliuretanowe i teflonowe 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
33.14.12.20-8 
Słownik główny 
Główny przedmiot 
Dodatkowe przedmioty 
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) 
3) Wielkość lub zakres 
Jeżeli jest znany, szacunkowy koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):   122 514,60  Waluta: PLN 
 
4) Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia 
(jeżeli dotyczy) 
Okres w miesiącach:   24    
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
 

ZAŁĄCZNIK B 
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI 

 

Część nr 4 Nazwa   Rurki intubacyjne.   
1) Krótki opis 
Rurki intubacyjne do podawania surfaktantu, noworodkowe 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
33.14.16.24-0 
Słownik główny 
Główny przedmiot 
Dodatkowe przedmioty 
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) 
3) Wielkość lub zakres 
Jeżeli jest znany, szacunkowy koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):   13 825,82  Waluta: PLN 
 
4) Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia 
(jeżeli dotyczy) 
Okres w miesiącach: 24 
 
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
 

 
 
 



ZAŁĄCZNIK B 
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI 

 

Część nr 5 Nazwa   Rurki intubacyjne, maski do tlenu, prowadnice 
1) Krótki opis 
Rurki intubacyjne z mankietem, maski do podawania tlenu, maski krtaniowe, rurki krtaniowe 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
  33.15.71.10-9 
Słownik główny 
Główny przedmiot 
Dodatkowe przedmioty 
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) 
3) Wielkość lub zakres 
Jeżeli jest znany, szacunkowy koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):   57 384,50 Waluta: PLN 
 
4) Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia 
(jeżeli dotyczy) 
Okres w miesiącach:  24 
 
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
 

ZAŁĄCZNIK B 
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI 

 

Część nr 6 Nazwa   Układ oddechowy.   
1) Krótki opis 
Układ oddechowy o regulowanej długości z workiem 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
33.17.11.00-0 
Słownik główny 
Główny przedmiot 
Dodatkowe przedmioty 
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) 
3) Wielkość lub zakres 
Jeżeli jest znany, szacunkowy koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):   11 403,68 Waluta: PLN 
 
4) Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia 
(jeżeli dotyczy) 
Okres w miesiącach: 24 
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
 

ZAŁĄCZNIK B 
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI 

 

Część nr 7 Nazwa:    Igły i zestawy  do znieczuleń, dreny do pompy Infusomat Space.                                    

Ostrza chirurgiczne.   
1) Krótki opis 
  Igły i zestawy  do znieczuleń podpajęczynówkowych  i zewnątrzoponowych,  dreny do pompy Infusomat Space. 
Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
33.14.13.28-5,  33.19.41.20-3, 33.14.14.11-4 
Słownik główny 
Główny przedmiot 
Dodatkowe przedmioty 
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) 
3) Wielkość lub zakres 
Jeżeli jest znany, szacunkowy koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):   349 764,92  Waluta: PLN 
4) Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia 
(jeżeli dotyczy) 
Okres w miesiącach:  24 
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
 

 
 



ZAŁĄCZNIK B 
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI 

 

Część nr 8 Nazwa   Różny drobny sprzęt sterylny.   
1) Krótki opis 
Worki do moczu, zestawy do drenażu ran, płukania diagnostycznego, opaski identyfikacyjne, zaciskacz do 
pępowiny, marker medyczny itp. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33.14.00.00-3 
Słownik główny 
Główny przedmiot 
Dodatkowe przedmioty 
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) 
3) Wielkość lub zakres 
Jeżeli jest znany, szacunkowy koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):   207 849,91 Waluta: PLN 
 
4) Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia 
(jeżeli dotyczy) 
Okres w miesiącach: 24 
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
 

ZAŁĄCZNIK B 
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI 

 

Część nr 9 Nazwa   Sterylne układy do pomp i respiratorów dla noworodków.      
1) Krótki opis 
Układy do Infant Flow NCPAP, Babylog 800, Neopuff, Fabian 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
  33.15.74.00-9, 33.19.41.20-3 
Słownik główny 
Główny przedmiot 
Dodatkowe przedmioty 
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) 
3) Wielkość lub zakres 
Jeżeli jest znany, szacunkowy koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):   101 863,67 Waluta: PLN 
 
4) Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia 
(jeżeli dotyczy) 
Okres w miesiącach:  24 
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
 
 

ZAŁĄCZNIK B 
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI 

 

Część nr 10 Nazwa   Zestawy portów do przewlekłej infuzji.  
1) Krótki opis 
Port wszczepialny do przewlekłej infuzji do układu żylnego, igły do portu. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
33.19.41.00-7 
Słownik główny 
Główny przedmiot 
Dodatkowe przedmioty 
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) 
3) Wielkość lub zakres 
Jeżeli jest znany, szacunkowy koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):   36 597,51  Waluta: PLN 
4) Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia 
(jeżeli dotyczy) 
Okres w miesiącach:   24 
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK B 
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI 

 

Część nr 11 Nazwa   Elektroda neutralna do diatermii 
1) Krótki opis 
Elektroda neutralna do diatermii Erbe VIO 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
33.16.10.00-6 
Słownik główny 
Główny przedmiot 
Dodatkowe przedmioty 
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) 
3) Wielkość lub zakres 
Jeżeli jest znany, szacunkowy koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):   23 864,75  Waluta: PLN 
 
4) Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia 
(jeżeli dotyczy) 
Okres w miesiącach:  24  
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
 
 

ZAŁĄCZNIK B 
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI 

 

Część nr 12 Nazwa   Przyrządy do infuzji i przetaczania płynów.   
1) Krótki opis 
Przyrządy do infuzji i przetaczania płynów i krwi, przedłużacze do pomp. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
33.19.41.00-7 
Słownik główny 
Główny przedmiot 
Dodatkowe przedmioty 
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) 
3) Wielkość lub zakres 
Jeżeli jest znany, szacunkowy koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):   57 020,49  Waluta: PLN 
 
4) Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia 
(jeżeli dotyczy) 
Okres w miesiącach:  24 
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
 
 

ZAŁĄCZNIK B 
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI 

 

Część nr 13 Nazwa   Wzierniki.  
1) Krótki opis 
Wzierniki ginekologiczne typu Cusco 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
33.14.12.30-1 
Słownik główny 
Główny przedmiot 
Dodatkowe przedmioty 
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) 
3) Wielkość lub zakres 
Jeżeli jest znany, szacunkowy koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):   25 333,35  Waluta: PLN 
4) Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia 
(jeżeli dotyczy) 
Okres w miesiącach:   24 
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK B 
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI 

 

Część nr 14 Nazwa   Fartuch operacyjny wzmocniony i zestaw przeciwko Aids.     

                                
1) Krótki opis 

Fartuch operacyjny wzmocniony z włókniny polipropylenowej z mankietem i zestaw przeciwko Aids 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33.19.90.00-1, 33.14.16.22-6 
Słownik główny 
Główny przedmiot 
Dodatkowe przedmioty 
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) 
3) Wielkość lub zakres 
Jeżeli jest znany, szacunkowy koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):   7461,01  Waluta: PLN 
 
4) Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia 
(jeżeli dotyczy) 
Okres w miesiącach: 24 
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
 
 

ZAŁĄCZNIK B 
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI 

 

Część nr 15 Nazwa   Butelki do pokarmu do banku mleka kobiecego.  
1) Krótki opis 
Butelki jednorazowe do pasteryzatora f. Sterifeed 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
39225710-5 
Słownik główny 
Główny przedmiot 
Dodatkowe przedmioty 
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) 
3) Wielkość lub zakres 
Jeżeli jest znany, szacunkowy koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):   13 595,04  Waluta: PLN 
 
4) Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia 
(jeżeli dotyczy) 
Okres w miesiącach:  24 
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
 
 

ZAŁĄCZNIK B 
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI 

 

Część nr 16 Nazwa   Igły do biopsji.  
1) Krótki opis 
Igły do biopsji cienkoigłowej i do aparatu Pro-Mag 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
33.14.13.23-0 
Słownik główny 
Główny przedmiot 
Dodatkowe przedmioty 
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) 
3) Wielkość lub zakres 
Jeżeli jest znany, szacunkowy koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):   23 969,65  Waluta: PLN 
 
4) Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia 
(jeżeli dotyczy) 
Okres w miesiącach:   24 
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
 



ZAŁĄCZNIK B 
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI 

 

Część nr 17 Nazwa   Zestawy i przyrządy do pracowni leków cytostatycznych. 
1) Krótki opis 
Zestawy i przyrządy do pobierania i podawania  leków cytostatycznych. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
    33.14.16.26-0 
Słownik główny 
Główny przedmiot 
Dodatkowe przedmioty 
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) 
3) Wielkość lub zakres 
Jeżeli jest znany, szacunkowy koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):   428 531,19  Waluta: PLN 
 
4) Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia 
(jeżeli dotyczy) 
Okres w miesiącach: 24 
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
 
 

ZAŁĄCZNIK B 
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI 

 

Część nr 18 Nazwa   Drobny sprzęt medyczny sterylny do badań urodynamicznych. 
1) Krótki opis 
Cewnik do cystometrii i profilometr ii, dreny do aparatu do badań urodynamicznych 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
   33.12.50.00-2 
Słownik główny 
Główny przedmiot 
Dodatkowe przedmioty 
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) 
3) Wielkość lub zakres 
Jeżeli jest znany, szacunkowy koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):   55 597,00  Waluta: PLN 
 
4) Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia 
(jeżeli dotyczy) 
Okres w miesiącach:  24 
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
 
 

ZAŁĄCZNIK B 
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI 

 

Część nr 19 Nazwa   Zestaw drenów do przetworników ciśnienia do badań  urodynamicznych.   
1) Krótki opis 
Zestaw drenów do przetworników ciśnienia do badań  urodynamicznych.   
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
33.12.50.00-2 
Słownik główny 
Główny przedmiot 
Dodatkowe przedmioty 
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) 
3) Wielkość lub zakres 
Jeżeli jest znany, szacunkowy koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):   16 993,80  Waluta: PLN 
 
4) Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia 
(jeżeli dotyczy) 
Okres w miesiącach:  24 
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK B 
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI 

 

Część nr 20 Nazwa   Zestaw do pomp Asena GW.   
1) Krótki opis 
Zestaw infuzyjny  do pomp Asena GW i dreny do krwi. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
33141640-8 
Słownik główny 
Główny przedmiot 
Dodatkowe przedmioty 
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) 
3) Wielkość lub zakres 
Jeżeli jest znany, szacunkowy koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):   53 370,50  Waluta: PLN 
 
4) Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia 
(jeżeli dotyczy) 
Okres w miesiącach:  24 
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
 
 

ZAŁĄCZNIK B 
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI 

 

Część nr 21 Nazwa   Cewniki i kaniule noworodkowe.  
1) Krótki opis 
Cewniki silikonowwe i kaniule  z PTFE noworodkowe. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
33.14.12.20-8, 33.14.12.00-2 
Słownik główny 
Główny przedmiot 
Dodatkowe przedmioty 
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) 
3) Wielkość lub zakres 
Jeżeli jest znany, szacunkowy koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):   90 109,10  Waluta: PLN 
 
4) Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia 
(jeżeli dotyczy) 
Okres w miesiącach:  24 
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
 
 

ZAŁĄCZNIK B 
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI 

 

Część nr 22 Nazwa   Igły biopsyjne do mammotomu typu EX SCM23.  
1) Krótki opis 
Igły biopsyjne do mammotomu typu EX SCM23, znaczniki, pojemniki próżniowe. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
33.14.13.23-0 
Słownik główny 
Główny przedmiot 
Dodatkowe przedmioty 
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) 
3) Wielkość lub zakres 
Jeżeli jest znany, szacunkowy koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):   339 390,00  Waluta: PLN 
 
4) Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia 
(jeżeli dotyczy) 
Okres w miesiącach:  24 
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
 


