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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:501466-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Siemianowice Śląskie: Przyrządy do anestezji i resuscytacji
2019/S 206-501466
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. 1-go Maja 9
Miejscowość: Siemianowice Śląskie
Kod NUTS: PL22A
Kod pocztowy: 41-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
E-mail: zp@zozsiemianowice.pl
Tel.: +48 322281886
Faks: +48 322281886
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zozsiemianowice.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zozsiemianowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw drobnego sprzętu
medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku - II
Numer referencyjny: SZM/DN/DZ/340/26/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
33171000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw drobnego sprzętu
medycznego jednorazowego użytku” podzielonego na 97 pakietów.
Oferowany produkt musi spełniać wszystkie zasady i tryb dopuszczenia do obrotu wyrobów medycznych z
uwzględnieniem w szczególności wymagań dotyczących jakości, skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania
zgodnie z:
Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211 późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących
wyrobów z dnia 17 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 210),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie klasyfikowania wyrobów medycznych.
(Dz. U. z 2010r. nr 215 poz. 1416),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010r. w sprawie wzoru CE (Dz.U. 2010r. nr 186 poz.
1252),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycz

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 790 167.10 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 1 - Beznapięciowa taśma
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Bez napięciowa taśma do leczenia nieotrzymania moczu dostępu przezzasłonowego i nadłonowego.
— sterylna, w osłonce polietylenowej
— taśma zakończona pętelkami umożliwiającymi mocowanie do prowadnic
— długości taśmy 45cm +/- 3
— pakowanej a’1 szt,
— grubości ok. 0,53mm +/- 3
— gramaturze 65 g/m2 - 80 g/m2
— całkowicie niewchłanianej
— uniwersalna, bo przeznaczona do obu metod implantacyjnych TVT i TOT
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2 Prowadnica wielorazowa. Komplet – prawa i lewa. Materiał stal / aluminium. Długość całkowita – min. 200mm,
długość uchwytu – do 127mm +/- 3. Autoklawowalna, do sterylizacji parowej. Igły (prowadnice) typu – Helicalna
Lewa i Prawa.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 300.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 2 – Drobny sprzęt do zabiegów ginekologicznych
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Haczyk do nitek typu THREAD RETRIEVER - ząbki co 10 mm i ochronna kulka o średnicy 4 mm. Sterylny,
gotowy do użycia, pakowany pojedynczo.
2 Haczyk do przebijania błon płodowych zakładany na palec - bezpieczne narzędzie do selektywnej amniotomii.
sterylne – gotowe do użycia
3 Balon do redukcji krwawienia poporodowego – podwójny lekki balon – płyn – balon zewnętrzny, powietrze
– balom wewnętrzny. Istnieje możliwość regulacji położenia cewnika jeśli został ustawiony w niewłaściwym
miejscu.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 938.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 3 - Zestaw do resuscytacji noworodka z regulowana zastawką PEEP
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Zestaw noworodkowy do resuscytacji, układ T- piece, jednorazowy, maska rozmiar 0/1, łącznik 15mm/10mm
2 Zestaw noworodkowy do resuscytacji, układ T - piece, jednorazowy, bez maski, łącznik 15mm/10mm

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 650.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 4 - Zestawy infuzyjne do pompy infuzyjne ALARIS
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Zestawy do pompy infuzyjne ALARIS
A Do pompy strzykawkowej
Zestaw przeźroczysty kompatybilny do pomp infuzyjnych strzykawkowych ALARIS CC z wbudowanym w linię
dyskiem Alaris. Produkt jednorazowego użycia. Pozbawiony latexu i DEHP. 100szt/op. (10,23)
B Do pompy objętościowej
Zestaw do infuzji standardowy kompatybilny do pomp objętościowych Alaris GW z zaworem zapobiegającym
zjawisku syfonowania z zabezpieczeniem przed wolnym przepływem. Produkt jednorazowego użycia. Bez
zawartości DEHP i latexu. Pozbawiony latexu i DEHP. 100szt/op. (15,23)

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 546.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 5 – Układ oddechowy do resuscytatora dla noworodków - typu Resuscitaire
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Układ oddechowy do resuscytatora dla noworodków - typu Resuscitaire
1 Jednorazowego użytku układ oddechowy z AutoBreath, składający się z karbowanej rury o dł. 1m, średnicy
10 mm, zintegrowanej z zastawką wydechową regulowaną ciśnieniem, zaopatrzoną w dren o długości 95 cm;
układ kompatybilny z urządzeniem typu Resuscitaire. Op.=25 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 530.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 6 - Czujniki do saturacji dla noworodków – typu Nellcor
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie
II.2.4)

Opis zamówienia:
Czujniki do saturacji dla noworodków – typu Nellcor
1 Czujnik jednopacjentowy sterylny, nie zawierający lateksu, bez DEHP, samoprzylepny dla niemowląt od 3
kg do 20 kg w kształcie „L”, dł. Kabla min 90cm (bez wtyczki i plastra), posiadający w integralnym opakowaniu
pojedynczy, prostokątny plaster do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem z obu
stron ułatwiających aplikację czujnika i przedłużających żywotność, sensor w technologii OxiMAX - tożsamość
z Oximax potwierdzona certyfikatem lub oświadczeniem oryginalnego wytwórcy technologii Oximax (certyfikat /
oświadczenie dołączyć do oferty), kalibrowany cyfrowo i analogowo zapewniający dokładność (%SpO2)
w zakresie 70- 100 % - 2 cyfry, w zakresie 60 % - 80 % – 3 cyfry – dokładność dla obu zakresów SPO2
potwierdzona w dokumentach rejestracyjnych lub w instrukcji obsługi zaoferowanych czujników – wymagane
dołączenie do oferty). Prawidłowa identyfikacja czujnika przez pulsoksymetry z funkcją wyświetlania nazwy
poprzez wyświetlenie nr katalogowego podłączonego czujnika zgodnego z nr katalogowym na opakowaniu
czujnika. Potwierdzone w dokumentach rejestracyjnych lub instrukcji obsługi zaoferowanych czujników
wskazanie do stosowania u pacjentów pobudzonych, w ruchu oraz z niską perfuzją - wymagane dołączenie
potwierdzenia do oferty). Fotodetektor czujnika zabezpieczony miedzianą osłoną Faraday'a w celu redukcji
interferencji elektromagnetycznych. Opakowanie 24 szt. Z minimum 6 sztukami sterylnych krążków klejonych
służących do przeklejania czujnika w celu przedłużenia jego żywotności w jednym integralnym opakowaniu z
czujnikiem. Wymagane dołączenie 1 szt. Próbki.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 773.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 7 - Czujniki do saturacji dla noworodków –typu Masimo
Część nr: 7
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Czujnik typu Masimo RD SET Neo, < 3 kg lub > 40 kg, z lekką, płaską wtyczką, bez części ruchomych,
zabezpieczoną przed zalaniem, kodowaną kolorystycznie, niski profil elementów wewnętrznych, czujnik typu L
Z płaskim kablem o dł. 14,5 cm, pakowane folia papier. opakowanie = 50szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 750.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 8 - Akcesoria jednorazowe do urządzenia do resuscytacji. Zestaw z podgrzewaczem
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1 Układ podgrzewany ze złączką T przeznaczony do zapewnienia odpowiednich wartości ciśnienia PEEP i PIP
podczas resuscytacji niemowląt przy prędkości przepływu w zakresie 8-15 L/min. Układ przeznaczony jest do
podłączenia do resuscytatora.
Długość linii wdechowej 130 cm. Dren łączący resuscytator z nawilżaczem o długości 60 cm. Przekrój drenów
10 mm, przekrój zastawki PEEP 15 mm. Linia wdechowa wyposażona w spiralna grzałkę.
2 Komora z automatycznym poborem wody o pojemności 245 ml. Komora wyposażona w zintegrowany zawór
odpowietrzający, komora posiadająca dwa pływaki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz
zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta. Komora przeznaczona do użytku przez 14 dni,
posiadająca datę ważności na opakowaniu. (firmy CareFusion)
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 750.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 9 – Paski do glukometru dla dorosłych i paski dla noworodków i lancety do nakłuwaczy
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Paski zewnętrzne do glukometru.
Parametry glukometru
— skalibrowany do osocza, paski zawierające enzymy oxydazy glukozy
— prezentacja wyniku w mmol/l i zamiennie mg/dl
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o

— temperatura przechowywania pasków – od 4 do 40 C
— automatyczne kodowanie gleukometru
— brak auto kodu na wyświetlaczu
— kapilara zasysająca na szczycie paska testowego
— zakres hematokryt od 30do 55 %
— część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem po pomiarze
— zakres pomiaru ≤ 20 mg/l: ≤ 600 mg/l
— płyn kontrolny o 3 różnych zakresach (prawidłowy, niski i wysoki)
— płyn kontrolny ważny po otwarciu 6 miesięcy
— termin przydatności pasków testowych po otwarciu – min. 5 miesięcy
— bezpłatny płyn kontrolny w zestawie z glekometrem
— certyfikat z weryfikacji ISO 15197:2015
— instrukcje w języku polskim – glukometr i paski
— oferowane paski do glukometrów to wyrób medyczny refundowany
— możliwość użycia pasków testowych do 3 rodzajów glukometrów, które to zostały zgłoszone do Urzędu
Rejestracji Produktów Medycznych lub zostało wysłane powiadomienie do URPM.
2 Jednorazowe lancety do nakłuwacza (kompatybilne z dostarczonymi w formie użyczenia nakłuwaczami w
zestawie z Glukometrem) – op. = 200 szt.
3 Paski do oznaczania poziomu glukozy we krwi u noworodków – op. = 50 pasków. W formie użyczenia na czas
trwania umowy – 2 glukometry.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 670.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 10 – Papiery do USG i KTG
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Papier Mitshubishi do USG – typ K61B - oryginał
2 Papier KTG - do aparatu Bistos 350 składanka
3 Papier do KTG HP Philips M1911A składanka 150x100x150

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 572.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 11 - Naczynia plastikowe jednorazowego użytku do posiłków gorących
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39222110

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Naczynia plastikowe jednorazowego użytku do posiłków gorących
1 Talerz płaski Ø 23 cm ± 2cm szt. 35 000
2 Flaczarka poj. 500 ml szt. 50 000
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3 Łyżki jednorazowe duże szt. 7 000
4 Widelce jednorazowe szt. 7 000
5 Nóż jednorazowy szt. 3 000
6 Talerz papierowy prostokątny 17cm x 24 cm szt. 50 000
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 14 560.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 12 - Jednorazowy, foliowy, ochraniacz na obuwie
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Jednorazowy, foliowy lub włóknina, ochraniacz na obuwie, wysoki z gumką
2 Podkład jednorazowy o rozmiarze 210x160 cm, wykonany z trójwarstwowej włókniny polipropylenowej o gram
35g/m2, kolor niebieski, opakowanie A20, każdy podkład indywidualnie składany.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 680.00 PLN
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 13 - Polipropylenowa siatka płaska
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Polipropylenowa siatka płaska 8 x 12

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 650.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 14 - Jednorazowa maszynka do golenia
Część nr: 14

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Jednorazowa maszynka do golenia (jednoostrzowa. Wyrób jednorazowego użytku.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 690.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 15 - Folia operacyjna
Część nr: 15

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
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Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie
II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Folia operacyjna „JOBAN” 56 x 45 cm
Folia operacyjna, jałowa, samoprzylepna z klejem hypoalergicznym, akrylowym,
Z papierem zabezpieczającym, mającą substancję bakteriobójczą w postaci aktywnego jodoforu,
umieszczonego w warstwie klejącej, o wymiarze całkowitym 66 x 45cm (+/- 10 %) (rozmiar części lepnej 56 x 45
cm (+/- 10 %).
Wymaga klasę III dla wyrobu medycznego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 17 596.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 16 - Pojemniki na zużyte igły
Część nr: 16

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Pojemniki na zużyte igły
A 2L
B 5L
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 120.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 17 - Filtr do ssaka I - OGARIT
Część nr: 17

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Filtr do ssaka I - OGARIT

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 725.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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Opcje: nie
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 18 - Filtr do ssaka II – MEDELA
Część nr: 18

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Filtr do ssaka II – MEDELA

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 900.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 19 - Kubki jednorazowe, Kalosze jednorazowe, Worki na zwłoki, Kieliszki jednorazowe
Część nr: 19

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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39222120
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Kubki jednorazowe – (200/250ml)
2 Worki na zwłoki – zamykane na suwak
3 Kieliszki jednorazowe

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 050.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 20 - Patyczki drewniane i Szpatułki drewniane
Część nr: 20

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Patyczki drewniane dł od 20 cm do 30 cm pakowane po 100 szt.
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2 Szpatułki drewniane op. 100 szt.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 450.50 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 21 - Szyna Kramera i Szyna aluminiowa palcowa
Część nr: 21

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Szyna Kramera 10 cm/150 cm
2 Szyna Kramera 7 cm/150 cm
3 Szyna aluminiowa palcowa

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 977.50 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 22- Podkład w rolce podfoliowany
Część nr: 22

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Podkład w rolce podfoliowany - 51 x 50 w rolce 80 szt. podkłady testowane dermatologicznie. 2 warstw w
podkładzie celulozowym lub 100 % czystej celulozy

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 250.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

24/10/2019
S206
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

20 / 92

Dz.U./S S206
24/10/2019
501466-2019-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

21 / 92

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 23 - Zestaw do wkłucia lędźwiowego jałowy
Część nr: 23

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Zestaw do wkłucia lędźwiowego jałowy
Skład minimalny:
• serweta foliowana z warstwą chłonną 45 x 75cm – 1 szt
• serweta foliowana z warstwą chłonną 50 x 60cm z otworem Ø 10cm – 1 szt.
• kompresy włókninowe 30g/m 4W 7,5x7,5cm – 10 szt.
• strzykawka o pojemności 3ml – 1 szt.
• strzykawka o pojemności 5ml – 1 szt.
• Igła do strzykawki 0,5x40mm – 1 szt.
• Igła do strzykawki 1,2x40mm – 1 szt.
• Plaster wyspowy z opatrunkiem 5x7,2cm – 1 cm
Opakowanie jednostkowe sztywne, przezroczyste wyposażone w zewnętrzną etykietę w języku polskim
trójdzielną zawierającą pełną identyfikację wyrobu i składu (typu TAG) z dwoma samoprzylepnymi elementami
umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji szpitalnej.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 600.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 24 – Worki stomijne
Część nr: 24

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Worki stomijne – jednoczęściowe, odpuszczalne, przeźroczyste, rozmiar do 70mm

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 943.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 25 – Szczotki do mycia rąk z płynem
Część nr: 25

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

24/10/2019
S206
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

22 / 92

Dz.U./S S206
24/10/2019
501466-2019-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

23 / 92

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Jednorazowe szczotki do mycia rąk z płynem - nasączone chlorheksydyną

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 200.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 26 – Podkłady jednorazowe chłonne
Część nr: 26

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Podkład jednorazowy chłonny- utrzymujące sucha skórę, nie marszczące i nie rozwarstwiające. Podkład
ochronny niesterylny, pełnobarierowy, oddychający oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz). Warstwa
środkowa z wkładem żelowym pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, z marginesami
uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej, chłonność - odpowiednio do rozmiaru podkładu.
A Rozmiary: 45 x 61cm (Rozmiar +/- 10 %), chłonność 900-1150g
B Rozmiary: 61 x 91cm (Rozmiar +/- 10 %), chłonność 1800-2300 g
C Rozmiary: 25 x 40 (Rozmiar +/- 10 %), chłonność 200-300g,

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 14 800.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 27 – Akumulatorowa strzygarka chirurgiczna
Część nr: 27

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Strzygarka chirurgiczna, bezprzewodowa, wodoodporna, z nieruchomą głowicą, z możliwością dezynfekcji
poprzez pełne zanurzenie w środku dezynfekcyjnym (klasa szczelności IPX7). Z jedną diodą sygnalizującą
prawidłowe ładowanie. Cicha - maks. 65 db z ostrzem uniwersalnym. Strzygarka dostępna z co najmniej 3
różnymi typami kompatybilnych ostrzy jednorazowych. Strzygarka wyposażona w indukcyjną ładowarkę.
2 Ostrze uniwersalne jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem,
mikrobiologicznie czyste. Szerokość ostrza tnącego 31mm – 31,5mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek
uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, przeznaczonych
do usuwania wszystkich typów owłosienia, biologicznie czyste, pakowane: 1szt/blister, numer LOT na każdym
ostrzu

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 690.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 28 – Sondy i przyrządy Flocare
Część nr: 28

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Sonda do żywienia dojelitowego z prowadnicą 8F
2 Sonda do żywienia Noworodkowa ch 6/51 bez prowadnicy, polretanowa
3 Przyrząd Flocare G/B do żywienia dojelitowego do przetaczań metodą grawitacyjną w wersji do butelek, wolny
od DEHP
4 Przyrząd Flocare G/P do żywienia dojelitowego do przetaczań metodą grawitacyjną w wersji do opakowań
typu PACK, wolny DEHP
5 Przyrząd Flocare P/B do żywienia dojelitowego w wersji do pomp, typu butelka wolny od DEHP - typu
FLOCARE 800 NUTRICIA
6 Przyrząd Flocare P/P do żywienia dojelitowego w wersji do pomp, typu PACK wolny od DEHP - typu
FLOCARE 800 NUTRICIA
A Flocare PEG SET – zestaw do przez skórnej endoskopowej gastronomii o rozmiarach
1 Ch 16/76 cm lub CH 14/40 z końcówką ENFit
2 Ch 20/76 cm lub CH 18/40 z końcówką ENFit
B Zgłębnik Flocare poliuretanowy (PUR) do żywienia dojelitowego, wykonany z poliuretanu, z niebieską linką
kontrastującą w promieniach RTG, posiadający prowadnicę w rozmiarach
1 Ch 10/110 cm
2 Cewnik Gastostomijny śródoperacyjne z silikonu, trójdrożna pakowana z jałowym żelem poślizgowym Ch 18

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 22 159.70 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 29- Przyrządy do podaży do pomp AMIKA
Część nr: 29

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Przyrząd do podaży (do żywienia dojelitowego) uniwersalny do butelek i worków typu PACK do pompy
Varioline AMIKA

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 30 - Dreny do drenażu jamy otrzewnej
Część nr: 30

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Dren brzuszny F 28/ 400
2 Dren brzuszny F 30/400

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 883.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 31 - Cewnik moczowodowy
Część nr: 31

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Cewnik moczowodowy

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 400.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 32 - Zgłębnik żołądkowy
Część nr: 32

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
A Zgłębnik żołądkowy od 80 cm do 120 cm
1 14 szt. 600
2 16 szt. 600
3 18 szt. 600
4 20 szt. 100
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5 28 szt. 10
6 30 szt. 10
7 36 szt. 20
B Zgłębnik żołądkowy – 150 cm
1 16 F szt. 200
2 18 F szt. 200
3 20 F szt. 200
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 515.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 33 - Zestaw do przedniej resekcji odbytnicy
Część nr: 33

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Zestaw do przedniej resekcji odbytnicy zawierający stapler okrężny średnicy 25/26 lub 29 oraz stapler prosty
rozmiar 30mm, 45mm lub 60mm do zamknięcia kikuta odbytnicy.
Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia
zszywki w zakresie od 1,0mm do 2,5mm, rozmiary staplera: 25, 29, wysokość otwartej zszywki 5/5,5mm, co
umożliwia jej zamknięcie operatorowi na wysokość w pełnym zakresie od 1,0mm do 2,5mm, ergonomiczny
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uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką, Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera
przy składaniu zamówienia.
Stapler prosty - zamykający rozmiar 30mm, 45mm lub 60mm,, zawierający ładunek do tkanki standardowej
(wysokość zamknięcia zszwyki 1,5mm) lub grubej (wysokość zamknięcia zszywki 2,00mm), zszywki o przekroju
obłym. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 18 900.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 34 - Pulsoksymetr napalcowy
Część nr: 34

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Pulsoksymetr napalcowy
Display – typu OLED
SpO2 0 – 100 %
RR 0 – 250 BPM
Zasilanie:
Baterie – AAA alkaline, 1,5V
Waga: ok. 50 g do 80g bez baterii
o

Temperatura pracy: 5 – 40 C
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 960.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 35 – Strzykawki, przedłużacze, przyrządy i worek – do podaży leków światłoczułych
Część nr: 35

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Strzykawki bursztynowe
Opis; Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, bursztynowa, do podaży leków światłoczułych,
pojemność 50-60 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP,
kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania
cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta), czarna niezmywalna skala co 1ml,skala nominalna
wyróżniona graficznie (obwiedzenie, otoczenie kółkiem liczby określającej liczbę pojemności nominalnej), skala
poza skalą nominalną co 1 ml
1 Strzykawka do pompy infuzyjnej 50-60ml szt. 2000
Przedłużacz do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych
Opis: Wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny. W skład przedłużaczy do pomp
infuzyjnych wchodzą następujące elementy: - osłonka łącznika luer-lock, - łącznik stożkowy luer-lock “męski”, dren PVC o średnicy wewnętrznej 1.24 mm, - łącznik stożkowy luer-lock “żeński”, - osłonka łącznika luer-lock.
Kompatybilny z strzykawkami
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Przedłużacze do pomp infuzyjnych: - sterylizowane EO, - opakowanie jednostkowe typu blister-pak, - długość
1,5m
2 Przedłużacz do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych szt. 1500
Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych światłoczuły
Opis: Wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny. W skład aparatów do wlewów wchodzą
następujące elementy:
— osłonka igły biorczej, - igła biorcza dwukanałowa, - hydrofobowy filtr powietrza (opcjonalnie), - komora
kroplowa 20 kropli = 1ml ± 0,1ml
— filtr płynu o wielkości oczek 15 μm, - zaciskacz rolkowy, - rolka zaciskacza, - łącznik dodatkowej iniekcji
(opcjonalnie), - dren medyczny o długości 150 cm, - łącznik stożkowy luer-lock, - osłonka łącznika luer-lock. Bez
ftalonów
Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych są: - sterylizowane EO - opakowanie jednostkowe typu blisterpack
3 Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych światłoczuły szt. 10000
4 Worek do ochrony leków światłoczułych.
Rozmiar: 100-250ml szt. 100
Rozmiar: 500-1000ml szt. 100
Rozmiar: 3000ml szt. 100
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 14 520.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 36 - Jednorazowe wkłady workowe
Część nr: 36

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie
II.2.4)

Opis zamówienia:
Jednorazowe wkłady workowe, miękkie z trwale dołączoną okrągłą pokrywą w pokrywie 4 porty (ssanie,
pacjent akcesoria, tandem) port ssania zabezpieczony z zastawką mechaniczną oraz podwójnym filtrem
antybakteryjnym, port pacjenta zabezpieczony zastawką antyzwrotną (lub rozwiązanie równoważne), pokrywa
wyposażona w szeroki kołnierz pełniący funkcję uchwytu, pokrywa uszczelniająca na wyraźny klik, na pokrywie
umieszczona co najmniej data ważności,lub data produkcji i numer serii, możliwość wstawienia wkładów w
większe kanistry lub / wkłady workowe pasujące do kanistra o tej samej objętości
Proszek żelujący znajduje się w wkładzie workowym jednorazowym.
1 j.w., poj. 1,0l szt. 320
2 j.w., poj. 1,5l/2,0l szt. 1000
3 j.w., poj. 3 l szt. 500
Wielorazowe kanistry wykonane z poliwęglanu, przystosowane do dezynfekcji, wyposażone w zintegrowany
uchwyt z zaworem odcinającym ssanie, skalowane co 50 ml./lub 100 ml.
1 j.w.,poj. 1,0l szt. 5
2 j.w.,poj. 1,5l/2,0l szt. 15
3 j.w., poj. 3 l szt. 10
4 Mocowanie na szynę Modura. szt. 40

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 12 089.50 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 37 - Igły do Biopsji tkanek miękkich
Część nr: 37

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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33190000
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opis Igły do Biopsji tkanek miękkich z regulowaną długością cięcia 12 lub 25 mm (np. VELOX 2)
1 VT 14 120 – 00 lub 14G długość 15cm
2 VT 14 180 – 00 lub 14G długość 20cm
3 VT 16 120 – 00 lub 16G długość 15cm
4 VT 16 180 – 00 lub 16G długość 20cm

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 275.60 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 38 - Igły do biopsji cienkoigłowej
Część nr: 38

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie
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II.2.4)

Opis zamówienia:
Igły do biopsji cienkoigłowej Ø 20 wg GAUGA
Igły Typu WESTCOTT 180 mm
Igły Typu WESTCOTT 120 mm
Igły Typu CHIBA 180 mm
Igły Typu CHIBA 120 mm

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 588.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 39 - Igła pod pajęczynowa
Część nr: 39

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
I1 Nr 27 G - typu Standard (Quincke) z prowadnicą szt. 500
Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point z prowadnicą, cienkościenna o szybkim wypływie,
z przezroczystą rowkowaną końcówką, z dopasowaną prowadnicą, oznaczona kolorem dla identyfikacji
rozmiaru, sterylna
2 Nr 27 G P-P - igła o długości 88mm i dłuższe (130) szt. 500

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 045.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 40 – Zestawy do autotransfuzji
Część nr: 40

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Zestaw do retransfuzji pełnowartościowej krwi po zamknięciu pola operacyjnego bez niszczenia elementów
morfotycznych. Zestaw powinien pozwalań na automatyczne przejście aktywnego drenażu na pasywny bez
rozłączania systemu i posiadać dwa poziomy filtrowania krwi, pierwszy na poziomie worka do 175 mikrometrów
i drugi kaskadowy w linii do przetaczania krwi 175/40/10 mikrometrów (umożliwiający swobodny pasaż
erytrocytów). Zestaw powinien posiadać dodatkowo zbiornik na krew do 1000 ml z podziałką, mieszek do 200
ml, obydwa z systemem zastawek antyzwrotnych oraz dodatkowy worek na drenaż z zastawką antyzwrotną,
bez filtra o pojemności do 1000 ml oraz łącznik typu Y z docinanymi połączeniami drenów. Linia do przetaczania
krwi powinna posiadać dodatkowo zacisk rolkowy do regulacji przepływu oraz zakończenie kompatybilne
z workiem na krew. System powinien pozwalać na drenaż krwi z jednego lub dwóch drenów oraz posiadać
odpowiednie certyfikaty jakościowe.
Dwa dreny z trokarami ze zmienną średnicą otworów w rozmiarach od 12 do 18 CH (do wyboru zgodnie z
zamówieniem). Sterylny opatrunek do stabilizacji cewników przezskórnych z warstwa hydrokoloidową oraz
pianką służącą do podparcia cewnika oraz zabezpieczającą przed załamaniem (czas utrzymywania do 7 dni),
rozmiary:
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— do cewników w rozmiarach 5Ch-14Ch
— do cewników w rozmiarach 12Ch-22Ch.
2 Zamknięty system niskociśnieniowy do drenażu ran składający się z komory hemisferycznej o poj. 300 ml,
worka o poj. 600 ml z filtrem hydrofobowym, zastawki antyzwrotne na wlocie i wylocie komory, dł. drenu min.
1050mm, uniwersalny łącznik do drenów o śr. CH 10-18.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 700.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 41 - Sprzęt j. u. dla OIOM
Część nr: 41

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Rurka tracheotomijna z jednym mankietem
Rurka tracheotomijna z termowrażliwego PVC, z mankietem uszczelniającym nisko-ciśnieniowym, gładkie
i miękkie przeźroczyste skrzydełka szyldu, prowadnica, anatomicznie ukształtowana, 2 tasiemki mocujące,
balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki lub rozmiar rurki na skrzydełkach, bez lateksu, bez ftalanów,
sterylna, w rozmiarach:od 6 do 10 co pół.
2 Podkładka do rurek tracheotomijnych i Wymiennik ciepła i wilgoci „sztuczny nos”
A Podkładka do rurek tracheotomijnych pokryty warstwą aluminium o śr. otworu 12-19mm (CH 31-50), rozmiar 8x9 cm.
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B Wymiennik ciepła i wilgoci „sztuczny nos” do rurek tracheotomijnych,
Z jednomembranowym wkładem wykonanym z pianki, z portem tlenowym ze stożkową końcówką, z
samodomykającym się portem do odsysania o średnicy 15 mm, skuteczność nawilżania 24 mg H2O przy Vt
500ml, utrata wilgotności 13,5 mg H2O przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 16 ml, opór przepływu 0,2 cm H20
przy przepływie 60 l/min, przeznaczony od objętości oddechowej Vt 60 ml (maksymalna objętość oddechowa Vt
1000 ml), waga 6 g, biologicznie czysty.
3 Rurka intubacyjna zbrojona
Rurka intubacyjna zbrojona z medycznego PVC, bez DEHP, bez lateksu, wstępnie ukształtowana, z mankietem
wysokoobjętościowym -niskociśnieniowym o kształcie walca, z jednym znacznikiem głębokości intubacji
nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na
korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankietu od rozmiaru
5,0; atraumatyczna, końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie
bawolego nosa, linia RTG od zakończenia spirali do końca rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z
otworem Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, zmniejszony niskoprofilowy balonik
kontrolny dla rozmiarów rurki od 3,0-4,5; łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru
rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, do intubacji przez usta
i nos, w rozmiarach od 3,0 do 9,5 co pół, spirala metalowa całkowicie wtopiona w ściankę rurki na całej jej
długości, opakowanie papier - folia
4 Sonda Sengstakena
Sonda Sengstakena do tamowania krwotoków po pęknięciu żylaków, sterylna, trójświatłowa, wykonana z gumy,
długość 120cm, dostępne rozmiaru: 15 CH, 18 CH i 21 CH, pakowana indywidualnie w opakowanie podwójne
czyli wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia - papier
5 Maska tlenowa
A Maska tlenowa do średniej koncentracji tlenu, otwarta, wydłużona pod brodę, anatomiczny kształt,
wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji
długości, atraumatyczny mankiet maski, obrotowy łącznik, dren tlenowy dł. 2.1m =/- 10 %, o przekroju
gwiazdkowym, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub łącznika
gwintowanego, j.u., czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu (BPA), pakowana
pojedynczo. Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, grafika produktu z opisem, nr katalogowy, producent, data
ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2), symbol CE.
B Maska do podawanie tlenu typu Venturi, otwarta, wydłużona pod brodę, wykonana z miękkiego PVC, z
aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, 7 dysz do niskiej i
średniej koncentracji tlenu, kodowane kolorystycznie (24 %, 28 %, 31 %, 35 %, 40 %, 50 %, 60 %), w zestawie
adapter do podłączenia nawilżacza o wysokiej wydajności, z pierścieniem zapewniającym ciągłość przepływu,
przestrzeń martwa o dł. 15 cm, dren o dł. 2,1m +/- 10 % i przekroju gwiazdkowym zakończony łącznikiem
uniwersalnym do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub łącznika gwintowanego, nie
zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu, j.u., pakowane pojedynczo. Na opakowaniu jednostkowym: nazwa,
grafika produktu z opisem, nr katal
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 113.30 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 42 – Cewniki do odsysania i adaptery
Część nr: 42

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Uniwersalny adapter do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego,
z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia
możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania
obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w
systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45
stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z
silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę
płukania od dróg oddechowych pacjenta.
2 Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm,
do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz
numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę
na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10; 12; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych
z poz. 1.
3 Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny o długości 31 cm, cewnik skalowany co 1 cm,
rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi
ułożonymi naprzemiennie, z portem do przepłukiwania cewnika, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na
uwięzi, pozbawiony DEHP, w rozmiarach: 5; 6; 7 i 8 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych z poz.
4.
4 Adapter kątowy 45 stopni do dróg oddechowych, z możliwością stosowania przez 7 dni, z systemem
centrującym wprowadzenie cewnika do odsysania, dodatkowy pierścień uszczelniający, obrotowy przy rurce
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intubacyjnej, w zestawie 5 łączników do rurek intubacyjnych, adapter z przezroczystą komorą płuczącą, z
silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką, kompatybilny z cewnikiem z poz. 3.
5 Zestaw niesterylny do drenów, składający się z łącznika Y (w jednej płaszczyźnie) o konstrukcji: jeden
koniec żeński (lejek) dwa końce męskie, oraz zastawki ssącej z bezkontaktową kontrolą ssania, umożliwiający
rozgałęzienie drenów na ssaku.
6 Dren łączący, wzmocniony na całej długości drenu, zapewniający niezasysanie się, długość 210 cm, średnica
wew. 5,6; zew. 8,0; zakończenie drenu z dwóch stron lejek-lejek, sterylny, podwójnie pakowany w perforowany
worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier.
7 Dren do ssaka długości 210 cm, z zakończeniem żeńskim 8 mm i męskim 5,6 mm z kapturkiem
uszczelniającym, pakowany pojedynczo, sterylny, podwójnie pakowany w perforowany worek foliowy i
zewnętrzne opakowanie folia-papier.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 26 540.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 43 – Zestawy do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca i diureza godzinowa
Część nr: 43

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości
167 cm, balonik retencyjny z kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego, port do napełniania balonika
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retencyjnego. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas
utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie worki do zbiórki stolca.
2 Worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca.
3 Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika
foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym
okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki 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, z klamrami stabilizującymi i zabezpieczajacymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków
mocujących, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz 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.
4 Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną (fabrycznie
połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia
utrzymanie systemu zamkniętego), 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony
pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie.
Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki
moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt
wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm
Hg, czas użycia do 7 dni.
5 Cewnik foley’a wykonany ze 100 % silikon pokryty od wewnątrz i zewnątrz powłoką antyinfekcyjną (Au, Pd,
Ag) oraz od zewnątrz hydrożelem, dwudrożny, klinicznie potwierdzona redukcja zakażeń odcewnikowych,
do stosowania przed okres do 90 dni. Rozmiary od 6CH do 26CH, balon 5/10/30 ml uzależniony od rozmiaru
cewnika, długość 40 cm (+/- 1 cm)
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 19 340.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 44 – Opaska, przylepiec, uchwyt do rurek, gaziki do sterylizacji miejsc, chłonne ręczniki, czepek
Część nr: 44

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Opaski do rurek tracheotomijnych, z laminowanym rzepem typu VELCRO, wykonana z materiału nie
powodującego podrażnień, możliwość regulacji długości, jałowa, j.u., dla dzieci i dorosłych.
2 Plaster stabilizujący typu Naso-fix, do cewników wprowadzanych przez nos lub do nosa, z klejem
hypoalergicznym, w rozmiarze M/L (8 cm x 8,7 cm) lub M/S (7,5 cm /7,6 cm), opakowanie zbiorcze 100 sztuk.
3 Jednoczęściowy fiksator do rurek intubacyjnych typu TuBo-Clip S służący do umocowania pozaustrojowego
oddychania u dorosłych, młodzieży i nastolatków poprzez zabezpieczenie ust lub dróg nosowych. Mocowanie
zabezpiecające bezpośrednio na rurce za pomocą taśmy rzepowej Velcro. Przyjazny dla skóry pacjenta, nie
zawiera kleju oraz lateksu, antyalergiczny
4 Stabilizator powieki górnej oka dla pacjenta wentylowanego mechanicznie, protektor rogówki, wykonany z
materiału przepuszczalnego dla powietrza i utrzymującego wilgoć, warstwa klejąca na bazie kleju medycznego,
hypoalrgiczny. Owalny kształt o wymiarach 5,5 x 3,5 cm, z żółtym listkiem ułatwiajacym założenie i usunięcie.
Produkt biologicznie czysty, w opakowaniu 1 para stabilizatorów. Opakowanie zbiorcze 100 par
5 Chłonne ręczniki, dwuwarstwowe, rolka 107m, 450 elementów pojedynczych, śr. rolki 195 mm, szerokość 21
cm, długość 23,5cm, gramatura 37gr/m2, dopuszczone do kontaktu z żywnością, niesterylne.
6 Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, bez spłukiwania, z
dwuwarstwową strukturą czepka: zewnętrzną foliową wykonaną z polietylenu i wewnętrzną warstwą nawilżonej
warstwy absorpcyjnej o gramaturze 160 g/m2, zawierający w składzie: min. 150g (+/- 10g) nie wymagającego
spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności
statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej.
Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako wyrób
medyczny.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 835.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 45 - Kaniula do wlewów dożylnych, kaniula dotętnicza, bezpieczne igły iniekcyjne i stazy
Część nr: 45

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Bezpieczna kaniula do wlewów dożylnych wykonana z poliuretanu z załączonymi opublikowanymi badaniami
klinicznymi na biokompatybilność poliuretanu, posiadająca samodomykający się korek portu bocznego,
z zastawką antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, wyposażona w
automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed zakłuciem oraz z zabezpieczeniem w postaci
kapilar zapobiegających rozpryskiwaniu się krwi, min. 5 wtopionych na całej długości kaniuli pasków RTG.
Pakowana w sztywne opakowanie blister i Tyvec bez celulozy uniemożliwiające przypadkowe rozerwanie i
utratę jałowości, wolna od lateksu i PCV. W rozmiarach:
0,9 x 25 mm o przepływie min 42 ml/min 1,1 x 32 mm o przepływie min 67 ml/min 1.3 x 32 mm o przepływie min
103 ml/ min 1.3 x 45 mm o przepływie min 103 ml/ min 1,5 x 45 mm o przepływie min 133 ml/ min 1,8 x 45 mm
o przepływie min 236 ml/ min 2,0 x 45 mm o przepływie min 270 ml/ min
2 Staza jednorazowego użytku wykonana z szerokiego i rozciągliwego paska gumy syntetycznej, bezlateksowa,
bez zawartości ftalanów, kolor niebieski, nazwa handlowa produktu na jednostkowej sztuce, opakowanie
umożliwiające wygodne dzielenie perforowanych opasek o dł. 45 cm, szerokość stazy 2,5 cm, opakowanie: 1
rolka (25 szt.), data ważności 3 lata od daty produkcji.
3 Kaniula dotętnicza 20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min., cewnik z PTFE, z zaworem odcinającym suwakowo-kulkowym typu Floswitch w kolorze czerwonym, ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do
skóry pacjenta, sterylne, jednorazowego użytku, pakowane w TYVEK, opk./25 szt. z systemem mocowania z
okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x
2

15 mm, z 3 paskami do prowadzenia linii.m /
4 Wielodostępowy system składający się z sześciu łączników, umożliwiający podłączenie co najmniej 6 drenów.
System z drenem podłączeniowym. Łączniki ułożone na rampie równolegle i symetrycznie po trzy łączniki z
każdej strony. Każdy z łączników wyposażony w zastawkę antyzwrotną uniemożliwiającą cofanie i mieszanie
się płynów. Długość całego systemu maksymalnie 18 cm, objętość wypełnienia 1,1 ml. Końcówka rampy
przystosowana do końcówek LUER LOCK, z jednej strony końcówka rotacyjna z minimalną przestrzenią
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martwą maksymalnie 0,03ml. Przy odłączaniu strzykawki, pompy ciśnieniowej neutralne ciśnienie, bez efektu
zasysania krwi. Czas stosowania nie dłużej niż 7 dni, lub 100 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze.
5 Igły do iniekcji z zabezpieczeniem przed zakłuciem po użytkowaniu w postaci plastikowej osłonki aktywowanej
poprzez nacisk kciukiem, zapewniające szczelne połączenie ze strzykawką, ramię jednoelementowe, w kolorze
identyfikującym rozmiar igły zgodnie z kodem kolorystycznym, z ostrzem zorientowanym w kierunku osłony
zabezpieczającej, która umożliwia iniekcje pod małym kątem oraz nie zasłania miejsca iniekcji, sterylizowane
tlenkiem etylenu, dostępna w różnych rozmiarach i różnych długośc
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 29 100.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 46 – Zestawy do toalety jamy ustnej
Część nr: 46

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 3 procedury o składzie:
— 1 cewnik typu yankauer z osłonką i z silikonową końcówką o długości roboczej po zsunięciu osłonki minimum
14 cm, uniwersalny uchwyt ssący z suwakową regulacją siły ssania, 1 łącznik ‘’Y’’ do układu ssącego wygięty
pod kątem prostym
— 2 osobne opakowania każde zawierające: 1 szczoteczkę do zębów
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Z odsysaniem z otworami ssącymi, z manualną zastawką do regulacji siły odsysania i gąbką na górnej
powierzchni, min. 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05 % roztworem chlorku
cetylpirydyny lub 0,12 % roztworem diglukonianu chlorheksydyny lub 1,5 % roztworem nadtlenku wodoru w
wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z min. 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej oraz 1 gąbkę
aplikator
— 1 osobne opakowanie zawierające: 1 gąbkę z odsysaniem, z otworami ssącymi, z manualną zastawką do
regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, min. 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej
z 0,05 % roztworem chlorku cetylpirydyny lub 0,12 % roztworem diglukonianu chlorheksydyny lub 1,5 %
roztworem nadtlenku wodoru w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z min. 2 g preparatu nawilżającego do ust
na bazie wodnej oraz 1 gąbkę aplikator. Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika
na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw
o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zestaw posiada uchwyt do yankauera,
umożliwia powieszenie na np. plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania
pojedynczych odrywanych opakowań. Zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa
2 Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z
odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania, z otworami ssącymi oraz z gąbką na górnej powierzchni,
min. 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12 % roztworem diglukonianu chlorheksydyny lub z 0,05 %
roztworem chlorku cetylpirydyny lub 1,5 % roztworem nadtlenku wodoru w wyciskanej saszetce, 1 gąbkaaplikator z pofałdowaniem. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na
płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako
element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności
w redukcji VAP. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa
3 Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 2 gąbki z pofałdowaniem, z
odsysaniem, z otworami ssącymi, z zagiętą końcówką oraz z manualną zastawką do regulacji siły odsysania,
min. 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 1,5 % roztworem nadtlenku wodoru lub z 0,05 % roztworem chlorku
cetylpirydyny lub 0,12 % roztworem diglukonianu chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z min. 2
g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej. Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję
pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany
zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi
skuteczności w redukcji VAP.
Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa
4 Cewnik typu yankauer z osłonką i z silikonową końcówką o długości roboczej po zsunięciu osłonki minimum
14 cm, uniwersalny uchwyt ssący z suwakową regulacją siły ssania, łącznik ‘’Y’’ do układu ssącego o
konstrukcji: dwa końce męskie zagięte pod kątem prostym w stosunku do jednego końca żeńskiego (lejka).
Wyrób medyczny zarejestrowany w klasie IIa
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 350.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 47 - Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza
Część nr: 47

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza
Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający
o

przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360 , z miękkim, cienkościennym mankietem
niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z
balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), wykonana
z mieszaniny silikonu i PCW - półprzezroczysta, z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu na
baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu.
1 Nr 7,0 szt. 4
2 Nr 8,0 szt. 4
3 Nr 9,0 szt. 4
Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza i mankietem, z mankietem typu Aire- Cuf zbrojona
Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza, wykonana z czystego silikonu, z mankietem typu
Aire-Cuf, zbrojona, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z oznaczeniem na kołnierzu średnicy wew. i
zew., długości i średnicy mankietu, z obturatorem i łącznikiem 15mm, w zestawie z opaską do mocowania oraz
klinem do rozłączania obwodu oddechowego, sterylna, ((o parametrach średnica wew.(mm) / średnica wew.
(mm), długość (mm0.))
1 Nr 6,0 ((6,0 8,7, 110)) szt. 2
2 Nr 7,0 ((7,0 10,0, 120)) szt. 2
3 Nr 8,0 ((8,0 11,0, 130)) szt. 2
4 Nr 9,0 ((9,0 12,3, 140)) szt. 2
Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankietu – z ruchomym szyldem. Wykonana z termoplastycznego
PVC silikonowana, do długotrwałej wentylacji, kanał wbudowany w ściankę rurki do odsysania wydzieliny
znad mankietu, dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem, mankiet niskociśnieniowy,
wysokoobjętościowy, linia RTG na całej długości rurki, miękkie gładkie, przeźroczyste skrzydełka szyldu w
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wersji z ruchomym szyldem, prowadnica, 2 tasiemki mocujące, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki,
znacznik głębokości wprowadzania
1 Nr 6,5 długość maks. 77mm szt. 5
2 Nr 7,0 długość maks. 85mm szt. 5
3 Nt 7,5 długość maks. 93mm szt. 5
4 Nr 8,0 długość maks. 98mm szt. 5
Rurka tracheostomijna z regulowanym szyldem – z mankietem silikonowane PVC. Wykonana z
termoplastycznego PVC, ruchomy szyld, silikonowana, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy,
linia RTG na całej długości rurki, miękkie gładkie, przeźroczyste skrzydełka szyldu, prowadnica, 2 tasiemki
mocujące, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, bez lateksu, bez ftalonów, jałowa, jednorazowego
użytku.
1 Nr 6,5 szt. 5
2 Nr 7,0 szt. 5
3 Nt 7,5 szt. 5
4 Nr 8,0 szt. 5
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 184.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 48 – Rękawice diagnostyczne
Część nr: 48

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
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41 – 100 Siemianowice Śląskie
II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań, kolor – dowolny (nie czarny),, grubość na palcu 0,1 +/-0,01
mm, długość min. 265 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1,5, zgodność z normą
EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i
środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN
374 – cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą
EN 374-3 – 3: min. 13 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym
kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy, informacja na opakowaniu i w Certyfikacie CE o
barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych
W dezynfekcji - etanolu i izopropanlu. Odporne przez co najmniej 30 minut na działanie min. 11 cytostatyków
wg normy ASTM D6978, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Etopozydu i Metotrexatu, potwierdzone raportami
z wynikami badań. badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Otwór dozujący
opakowania wyposażony w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska. Produkowane zgodnie z
normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej.
Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera kolorystycznie w zależności od rozmiaru,
pakowane 150 sztuk (XL po 135 sztuk). Rozmiary: S; M; L; XL do wyboru przez Zamawiającego. (op. max 150)
2 Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań z wewnętrzną warstwą łagodząco-nawilżająco-natłuszczającą
z naturalnego aloesu i witaminy E, kolor – dowolny (nie czarny), cienkie, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm,
mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL max.1,5, zgodność z normą EN 455 (załączyć
certyfikat europejskiej jednostki notyfikowanej), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony
indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji
chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 18 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony
na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady organiczne i nieorganiczne,
alkohole i aldehydy (potwierdzić raportem z badań), informacja na opakowaniu o barierowości dla min. 2
alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu. Przebadane na działanie min. min. 12 cytostatyków,
w tym Karmustyny, Winkrystyny, Cyklofosfamidu, Metotrexatu i Melphalanu wg ASTM D6978. Badania na
przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001,
ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL, oznaczone
minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane 200 sztuk (XL po 180 sztuk). Rozmiary: S; M; L; XL do
wyboru przez Zamawiającego. (op. max 200)

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 73 200.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 49 – Rękawice diagnostyczne - jałowe
Część nr: 49

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Rękawice chirurgiczne, ginekologiczne, o przedłużonym mankiecie, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt
anatomiczny, kolor – dowolny (nie czarny), mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S-6.5; M-7.5; L-8.5,
sterylizowane radiacyjnie, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia zewnętrzna chlorowana,
powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 500mm, grubość na palcu 0.33 – 0.34 mm,
na dłoni 0.30 – 0.31mm oraz na mankiecie 0.18 – 0.19mm, siła zrywu minimum przed starzeniem 16.02 N
oraz minimum po starzeniu 14.02 N, poziom protein lateksu poniżej 20 μg/g, posiadające AQL 0.65 .Rękawice
zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa oraz Dyrektywa
O Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN
420, EN 388, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej,
zgodność z normą EN 455 (1-3); rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN
374-3; rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671; rękawice wolne od
akceleratorów chemicznych
2 Rękawice diagnostyczne jałowe, syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor – dowolny (nie
czarny), mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S-XL, sterylizowane tlenkiem etylenu (EO), powierzchnia
zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy
minimum 240mm, grubość na palcu 0.15 – 0.16 mm, na dłoni 0.13 – 0.14 mm oraz na mankiecie 0.10 – 0.11
mm, siła zrywu minimum przed starzeniem 11.36 N oraz minimum po starzeniu 10.32 N. Bez protein lateksu,
posiadające AQL 1.0. Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w
klasie I sterylnej oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii I, rękawice
zgodne z EN 455(1-4), EN 420. Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z
EN 16523-1 (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium). Oznakowane datą
sterylizacji, oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii, opakowanie: koperta zewnętrzna
papier/papier - wewnętrznie jednostronnie foliowane, koperta wewnętrzna papierowa. Opakowanie 50 par.
Rozmiar: S, M, L, XL.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 390.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 50 – Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka
Część nr: 50

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka zakażeń, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt
uniwersalny, kolor – dowolny (nie czarny) mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana
z dodatkową teksturą na końcach palców, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, długość
rękawicy mini. 280 mm, grubość na palcu 0.20mm, na dłoni 0.13mm oraz na mankiecie 0.09mm, siła zrywu min.
przed starzeniem 13 N oraz min. po starzeniu 12 N, AQL 1.5. Rękawice zgodne z Dyrektywa
O Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425,
które zastąpiło Dyrektywę Rady 89/686/EWG w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420, EN 388,
posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane
na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie co najmniej 15
cytostatyków zgodnie
Z ASTM 6978 (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium), rękawice przebadane
na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3. Op. a' 100 sztuk. Rozmiary: S; M; L; XL do wyboru
przez Zamawiającego.
2 Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka zakażeń, lateksowe, bezpudrowe, niejałowe,
kształt uniwersalny, kolor – dowolny (nie czarny), mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana,
powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 300mm, grubość na palcu 0.40mm, na dłoni
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0.35mm oraz na mankiecie 0.20mm; siła zrywu minimum przed starzeniem 33 N oraz minimum po starzeniu
26 N; poziom protein lateksu poniżej 15 μg/g, posiadające AQL 1.5. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie
Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425, które zastąpiło
Dyrektywę Rady 89/686/EWG w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3,
EN 420, EN 388, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej,
rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na
przenikanie co najmniej 15 cytostatyków zgodnie z ASTM 6978; rękawice przebadane na przenikanie substancji
chemicznych zgodnie z EN 374-3. Opakowanie 50 par. Rozmiar: S, M, L, XL
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 58 716.50 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 51 - Dren do pompy płuczącej f-my OLYMPUS
Część nr: 51

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Dren do pompy płuczącej f-my OLYMPUS Typ – MAJ 1607
Dren do pompy płuczącej kolonoskopu kompatybilny do pracy ze sprzętem firmy Olympus (typu dren MAJ
1607) doprowadzający wodę do kanału biopsyjnego gastroskopu, podczas hamowania krwawień z górnego
odcinka przewodu pokarmowego a'1szt

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 500.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 52 – Kleszcze biopsyjne i Kleszcze do gorącej biopsji
Część nr: 52

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33169000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Kleszcze biopsyjne, łopatka elipsoidalna, z kolcem, wielorazowe do kanału Ø 2,8 mm dł. ≥ 2300 mm
2 Kleszcze do gorącej biopsji, wielorazowego użytku, do kanału Ø 2,8 mm dł. ≥ 2300 mm łopatki elipsoidalne

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 520.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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Opcje: nie
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 53 - Igły do hemostazy II
Część nr: 53

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33169000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Igły do hemostazy, do kanału Ø 2,8 mm i o dł ≥ 2400 mm – rozmiar 19G/25G o dł. 4mm/6mm

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 800.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 54 - Szczotki do czyszczenia kanałów endoskopu
Część nr: 54

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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33190000
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Szczotki do czyszczenia kanałów endoskopu jednorazowe. Średnica kanału 2,8 mm, szczotka jednostronna
lub dwustronna

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 280.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 55 - Kompletny zestaw do opaskowania żylaków przełyku
Część nr: 55

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Kompletny zestaw do opaskowania żylaków przełyku (po ≥ 6 opasek/zestaw), dopuszcza się zestaw
wyposażony w port Luer –Lock slużący do przepłukiwania pola operacyjnego.
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 14 250.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 56 - Kleszcze biopsyjne jednorazowe
Część nr: 56

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Kleszcze biopsyjne jednorazowe o dł. ≥230 cm, do kanału endoskopu 2,8 mmm do tzw. Gorącej biopsji (hot
biosy)

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 500.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

24/10/2019
S206
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

55 / 92

Dz.U./S S206
24/10/2019
501466-2019-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

56 / 92

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 57 - Filtry do ssaka OLYMPUS
Część nr: 57

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Filtry do ssaka OLYMPUS – jednorazowe

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 350.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 58 - Balony do dylatacji zwężeń przewodu pokarmowego
Część nr: 58
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Balony do dylatacji zwężeń przewodu pokarmowego o dł. 5, 5,5 i 8 cm i średnicy od 10 do 20 mm, najlepiej
balony kilkustopniowe – tj. o średnicy zależnej od zadanego ciśnienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 300.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 59 - Pętla do polipektomii, monofilamentowa
Część nr: 59

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Pętla do polipektomii, monofilamentowa, jednorazowa owalna, o dł. ≥ 230 cm do kanału endoskopu 2,8 mm
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A Ø 6 mm
B Ø 10 mm
C Ø 15 mm
D Ø 25 mm
E Ø 30 mm/ Ø 32 mm
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 630.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 60 - Pętla do polipektomii, jednorazowa
Część nr: 60

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Pętla do polipektomii, jednorazowa, sztywna lub półsztywna (stiff lub semi-stiff) o dł. ≥ 230 do kanału
endoskopu, do kanału endoskopu 2,8 mm. (owalna lub heksagonalna). Pętla z funkcja rotacji (obrotowe).
A Ø 15 mm do Ø 13 mm
B Ø 24 mm do Ø 27 mm

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 560.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 61 - Kleszcze biopsyjne jednorazowe
Część nr: 61

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Kleszcze biopsyjne jednorazowe o dł. ≥230 cm, do kanału endoskopu 2,8 mmm preferowane łopatki
elipsoidalne

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 450.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 62 - Balony do dylatacji zwężeń przewodu pokarmowego
Część nr: 62

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Balony do dylatacji zwężeń przewodu pokarmowego do kanału endoskopu Ø 2,8 mm
1 Balony średniociśnieniowe trójstopniowe w komplecie z prowadnikiem
Z mechanizmem blokującym, dopuszczony do stosowania do poszerzania przełyku, odźwiernika, jelita
grubego oraz kanału brodawki Vatera, o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz
balonu, zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu oraz
dodatkowym kanałem na prowadnik, dł. balonu 5.5cm, każdy balon rozpręża się
W trzech średnicach, dostępne średnice balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20mm
(do wyboru przez Zamawiającego), kateter o średnicy 7.5Fr, dł. kateteru 180 i 240cm (do wyboru przez
Zamawiającego), cewnik zawiera fluorescencyjną metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i
odpowiadającym im ciśnieniu, wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o
średnicy 2.8mm, opakowanie sterylne. szt. 12
2 Urządzenie wielorazowego użytku, wielofunkcyjne: do pompowania balonów strzykawką 60 cc szt. 1
3 Wysokociśnieniowa strzykawka 60cc, z manometrem; współpracująca z urządzeniem z pkt.2 / (5 szt. w
opakowaniu) op. 1

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 600.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 63 - Worki do ssaka OLYMPUS
Część nr: 63

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Worki do ssaka OLYMPUS – jednorazowe, typ ssaka KV 5 (lub rozwiązanie równoważne)

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 884.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 64 - Dreny długi do pompy wodnej OLYMPUS
Część nr: 64

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Dreny długi do pompy wodnej OLYMPUS – jednorazowe

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 400.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 65 – Noże igłowe do dysekcji podśluzówkowej
Część nr: 65

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Noże igłowe do dysekcji podśluzówkowej
A Typu - DualKnife J - Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki
Z portem wodnym do podstrzykiwania, posiada kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty (2,0
mm) lub schowany (0,1 mm) do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia
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1650 mm, kompatybilne z kanałem 2,8 mm. średnica ostrza 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm.
Osłona na części dystalnej do izolacji prądu wysokiej częstotliwości 1 szt. w opakowaniu.
B Typu - DualKnife J - Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki
Z portem wodnym do podstrzykiwania, posiada kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty (1,5
mm) lub schowany (0,1 mm) do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia
2300 mm, kompatybilne z kanałem 2,8 mm. średnica ostrza 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm.
Osłona na części dystalnej do izolacji prądu wysokiej częstotliwości. 1 szt. w opakowaniu.
C Dren do portu dodatkowego z trzpieniem, długość: 354 cm; sterylne; 10szt.
W opakowaniu.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 020.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 66 – Kleszczyki do koagulacji
Część nr: 66

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Kleszczyki do koagulacji – 3,5mm (Typu – Clutchcuter lub Coaggrasper) dł. 2300mm

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

24/10/2019
S206
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

63 / 92

Dz.U./S S206
24/10/2019
501466-2019-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

64 / 92

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 200.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 67 – Nasadki przeźroczyste na endoskop
Część nr: 67

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Nasadki przeźroczyste na endoskop - jednorazowe na końcówkę endoskopu MIĘKKIE, PROSTE z otworkiem
bocznym, średnica maksymalna 15 mm, odległość od końcówki endoskopu 4 mm;
A do panendoskopu
B do kolonoskopu

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 620.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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Opcje: nie
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 68 – Pętle do polipektomii - obrotowe
Część nr: 68

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Pętle do polipektomii – obrotowe, od 15 do 35mm

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 430.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 69 – Klipsownica wielorazowego użytku i klipsy
Część nr: 69

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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33190000
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 KLIPSOWNICA WIELORAZOWA JEDNOELEMENTOWA. Narzędzie z funkcją rotacji do kolonoskopowego
zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; cięgno do osadzania klipsa zakończone stożkiem,
współpracuje ze sterylnymi klipsami w kartridżach; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,75mm, dł.
narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; autoklawowalna.
2 Klipsy dedykowany do klipsownicy wielorazowego użytku – typ EZ Clip, klips – rozmiar L, długość - 9mm
o

(ramię), kąt rozwarcia 135 , ilość klipsów - 40 szt.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 360.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 70 – Kleszczyki biopsyjne tzw. JUMBO
Część nr: 70

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
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41 – 100 Siemianowice Śląskie
II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Kleszczyki biopsyjne tzw. JUMBO – wielorazowe, okrągłe, kubełkowe, 3,4mm, 230cm

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 560.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 71 – Zawory ssące, wodna – powietrze i biopsyjne
Część nr: 71

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Zawór ssący - do endoskopów Olympus. (Olympus 165 i Olympus 185)
2 Zawór woda – powietrze - do endoskopów Olympus. (Olympus 165 i Olympus 185)
3 Zaworki biopsyjne - do endoskopów Olympus (Olympus 165 i Olympus 185)

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 800.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 72 – Korki gumowe do kanału biopsyjnego
Część nr: 72

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Korki gumowe do kanału biopsyjnego do endoskopu OLYMPUS, Klasa 185,

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 441.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 73 – Pętla dedykowana do polipektomii endoskopowej
Część nr: 73

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Pętla dedykowana do polipektomii endoskopowej na zimno (gilotynowanie), jak też na gorąco, okrągła, o
średnicy otwartej pętli: 10,15,25mm, pętle o średnicy drutu w zakresie 0,3 mm – 0,45 mm, pleciony, długość
min. 240cm do kanału 2,8mm, jednorazowego użytku.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 74- Pułapka na polipy 5 komorowa
Część nr: 74

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie
II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Pułapka na polipy 5 komorowa - numerowane komory do oznaczania polipów, bezpieczne siateczkowe
podłoże zapobiegające ślizganiu pobranych tkanek, elastyczne połączenie przewodu z pompą ssącą.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 560.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 75- Endoskopowy kateter balonowy
Część nr: 75

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Endoskopowy kateter balonowy - TYP z PROWADNIKIEM - do przełyku, odźwiernika i okrężnicy, min. Średnica
kanału - 2,8mm, długość katetera 2400mm, długość balonu 55mm, max. ciśnienie napełniania 6,5 atm/bar,
zalecana objętość płynu 45ml, zalecany prowadnik - max. 0,035"
1 Endoskopowy kateter balonowy szt. 20

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 600.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 76 - Instrument i Noże do Diatermii MAXIUM /KLM MARTIN
Część nr: 76

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kleszczyki i ostrza do aparatu elektrochirurgicznego model MAXIUM /KLM Martin
1 Kleszczyki do zamykania naczyń z równoczesnym cięciem, wielokrotnego użytku z rozpoznawaniem
narzędzi, z automatycznym doborem właściwego programu, prowadnica śr. 5mm, dł. 37cm, (min. 50
sterylizacji), do aparatu elektrochirurgicznego model MAXIUM /KLM Martin Szt. 1
2 Jednorazowe, wymienne ostrze do kleszczyków do zamykania naczyń o śr. 5 mm i dł. 37cm, op.= 6szt. Op.
24

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 70 700.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 77 - Oprawa okularowa z wymiennymi osłonkami
Część nr: 77

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Oprawa okularowa z wymiennymi osłonkami – okulary ochronne na blok operacyjny
Wygodne, przylegające okulary ochronne, wykonane w technologii UltraClear zapobiega odblaskom,
zaparowaniu soczewek oraz energii statycznej, Oprawka dopasowana jest do czoła tak aby zapobiec
zachlapaniu oczu od górnej części okularów. Soczewki przylegają szczelnie do oprawek, łatwo zapinane
na oprawkę i ściągane, samozamykające się otwory, zgodne z normą OSHA, można stosować na okulary
korekcyjne. Górna krawędź soczewki posiada matowy, kolorowy pasek ułatwiający chwytanie soczewek w
trakcie ich zakładania, bez pozostawiania odcisków palców.
1 Oprawa okularowa szt. 100
2 Wymienne osłonki (soczewki) szt. 1000

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 050.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 78 - Ostrza do piły STRYKER
Część nr: 78

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Ostrze endoprotezoplastycze
Jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójne opakowanie
— Ostrze kompatybilne z piłami oscylacyjnymi Stryker System 5-7
— Krawędź tnąca podzielona na dwie części z przestrzenią do ewakuacji opiłków kostnych z linii cięcia Wymiary szer. X grub. x dł. w mm: 18x0.89x75
2 Ostrze endoprotezoplastycze
Jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójne opakowanie
— Ostrze kompatybilne z piłami oscylacyjnymi Stryker System 5-7
— Krawędź tnąca podzielona na dwie części z przestrzenią do ewakuacji opiłków kostnych z linii cięcia Wymiary szer. X grub. x dł. w mm: 25x1.27x90
3 Ostrze krótkie
Jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójne opakowanie
— Ostrze kompatybilne z piłami oscylacyjnymi Stryker System 5-7
— Wymiary szer. X grub. x dł. w mm: 9x0.76x24.5
4 Ostrze krótkie
Jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójne opakowanie
— Ostrze kompatybilne z piłami oscylacyjnymi Stryker System 5-7
— Wymiary szer. X grub. x dł. w mm: 9x0.58x22.5
5 Ostrze endoprotezoplastycze
Jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójne opakowanie
— Ostrze kompatybilne z piłami oscylacyjnymi Stryker System 5-7
— Krawędź tnąca podzielona na dwie części z przestrzenią do ewakuacji opiłków kostnych z linii cięcia Wymiary szer. X grub. x dł. w mm: 13x0.89x90

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 20 900.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 79 - Akumulatory do defibrylatora LifePack i Zoll
Część nr: 79

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Akumulatory do defibrylatora LifePack i Zoll
A Akumulatory do defibrylatora LifePack 20
B Akumulatory do defibrylatora Zoll M Series

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 710.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 80 - Akumulatory do piły i wiertarki firmy AESCULAP
Część nr: 80

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Akumulatory do piły i wiertarki
1 do piły i wiertarki Aesculap(GA626 9,6 V O,8Ah)

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 802.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 81 - Akumulatory piły i wiertarki firmy STRYKER
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Część nr: 81
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Akumulatory piły i wiertarki firmy STRYKER
1 do piły i wiertarki STRYKER

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 400.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 82 - Akumulatory do pompy infuzyjnej
Część nr: 82

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Akumulatory do pompy infuzyjnej
1 do pomp strzykawkowych Ascor (Sep 11, AP 21, AP23 9,6V 1000 mAh)
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 750.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 83 - Akumulatory do UPS
Część nr: 83

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Akumulatory do UPS
1 Akumulator typ Europower – 12V 7 – 7,2Ah

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 100.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 84 - Czujniki O2 do aparatu do znieczuleń firmy DREAGER
Część nr: 84

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Czujniki O2 do aparatu do znieczuleń
1 Aparatu do znieczulenia Fabiusz, CE i PRIMUS(Dreager)

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 494.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 85 - Pułapki wodne do kapnografu - Draeger
Część nr: 85

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Pułapki wodne do kapnografu wielorazowego użytku do aparatu do znieczulenia
1 FABIUS CE szt. 20
2 PRIMUS szt. 20
3 CS szt. 20

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 829.60 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 86 - Filtr do pochłaniacza CO2 (gąbka wapna)
Część nr: 86

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie
II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Filtr do pochłaniacza CO2 (gąbka wapna) - opak 40 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 660.80 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 87 - Dreny do arthropompy
Część nr: 87

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Dreny do arthropompy

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 050.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 88 - Elektroda do elektroterapii
Część nr: 88

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Elektroda do elektroterapii – elastomerowo – węglowa, 60 x 60 mm z formowanym gniazdem na wtyk 2 i 4
mm przeznaczona do elektroterapii i jonoferezy

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 600.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 89 - Kable pacjenta do stymatów
Część nr: 89

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kable pacjenta do stymatów
A ST 210
B ST 110
C ST 200

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 400.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 90 - Żarówka do lamp operacyjnych i mikroskopu
Część nr: 90

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie
II.2.4)

Opis zamówienia:
Żarówka do lamp operacyjnych i mikroskopu
1 Żarówka na salę cięć oraz salę ginekologii H3 24V 65W
2 Żarówka na Izbę przyjęć oraz salę chirurgiczną
(halogen pionowy żarnik 22,8V 50 W)
3 Żarówka do mikroskopu – (6V, 20W)

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 640.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 91 - Sensor przepływu do respiratora Vello Viassys (Dutchmed)
Część nr: 91

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Sensor przepływu do respiratora Vello Viassys (Dutchmed)
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 200.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 92 - Sensor przepływu do respiratora NBP 840
Część nr: 92

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Sensor przepływu do respiratora NBP 840

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 400.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach

24/10/2019
S206
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

84 / 92

Dz.U./S S206
24/10/2019
501466-2019-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

85 / 92

Opcje: nie
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 93 - Pułapki wodne do kapnografu
Część nr: 93

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Pułapki wodne do kapnografu
1 FX 2000 EMTEL

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 300.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 94 - Pułapki wodne do kapnografu - aparat do znieczulania
Część nr: 94
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Pułapki wodne do kapnografu wielorazowego użytku do aparatu do znieczulenia
1 DAMECA szt. 20

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 400.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 95 - Filtr wydechowy do Respiratora NBP 840
Część nr: 95

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Filtr wydechowy do Respiratora NBP 840
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1 Filtr jednorazowy do systemu drenażu RE/X800 i D/X 800 respiratorów serii 800 szt. 150
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 500.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 96 – Intraductory i elektrody do czasowej stymulacji serca
Część nr: 96

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Intraductor rozmiar 5F, 6F, 7F (Zestaw do czasowej stymulacji serca z możliwością podawania płynów
infuzyjnych)
2 Elektroda do czasowej stymulacji serca rozmiar F – 4 + kaniula z igłą
3 Elektroda do czasowej stymulacji serca rozmiar F – 5 + kaniula z igłą
4 Elektroda do czasowej stymulacji serca rozmiar F – 6 + kaniula z igłą

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 97 - Akcesoria do VAPORYZATORA VAPR3
Część nr: 97

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
Ul. 1-go Maja 9
41 – 100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Akcesoria do VAPORYZATORA VAPR3
1 Elektroda 3,5mm, boczna, sztywna, (kolano/bark)
2 Elektroda 3,5mm,boczna, flex (kolano/bark)
3 Elektroda 3,5mm, haczykowa, (kolano)
4 Elektroda z odsysaniem (kolano/bark)
5 Rękojeść VARPR3

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 34 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciuo art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: zrealizował
conajmniej (3) trzy dostawy o wartości określonej poniżej dla poszczególnych pakietów:
Dla Pakietów nr 6,13,14,17,20,31,38,54,68,72,74,82 - każda o wartości nie niższej niż 500,00 PLN brutto,
Dla Pakietów nr 2,4,5,12,18,21,23,30,32,37,47,60,63,66,67,68,81,83-86,88-90,94- każda o wartości nie niższej
niż 2 000,00 PLN brutto,
Dla Pakietów nr 7,24,51,53,65,64,70,77- każda o wartości nie niższej niż 3 000,00 PLN brutto,
Dla Pakietów nr 3,10,16,19,22,25,27,29,34,39,41,44,49,52,57-59,61,69,71,79,80,87,91-93- każda o wartości nie
niższej niż 5 000,00 PLN brutto,
Dla Pakietów nr 1,8,9,26,35,36,40,62,65,73,75,95,96- każda o wartości nie niższej niż 10 000,00 PLN brutto,
Dla Pakietów nr 11,15,28,33,42,43,46,55,78- każda o wartości nie niższej niż 20 000,00 PLN brutto,
Dla Pakietów nr 45,97 - każda o wartości nie niższej niż 30 000,00 PLN brutto,
Dla Pakietów nr 48,50,76- każda o wartości nie niższej niż 70 000,00 PLN brutto,

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość
zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli
koniecznośćwprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarciaumowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a także dotyczą:
a) zmiany ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnych z ofertą Dostawcy,
b) czasowego lub trwałego obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Dostawcę,
c) zmiany numeru katalogowego produktu lub jego nazwy przy zachowaniu tożsamości dostarczanego produktu
I jego cech jakościowych nie gorszych niż produkt zaoferowany w ofercie,
d) zmiany danych Stron umowy(np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
e) działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności,
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f) zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje
siębezprzedmiotowe,
III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/12/2019
Czas lokalny: 09:30

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 02/12/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie,
DziałZamówień Publicznych i Zaopatrzenia - Budynek Główny, poziom — 1, pokój A 116, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:
Pakiet nr 1 200,88 zł Pakiet nr 26 319,68 zł Pakiet nr 51 75,60 zł Pakiet nr 76 1 527,12 zł
Pakiet nr 2 41,86 zł Pakiet nr 27 122,90 zł Pakiet nr 52 140,83 zł Pakiet nr 77 75,03 zł
Pakiet nr 3 122,04 zł Pakiet nr 28 478,65 zł Pakiet nr 53 60,48 zł Pakiet nr 78 451,44 zł
Pakiet nr 4 54,99 zł Pakiet nr 29 129,60 zł Pakiet nr 54 6,05 zł Pakiet nr 79 101,74 zł
Pakiet nr 5 54,65 zł Pakiet nr 30 40,67 zł Pakiet nr 55 307,80 zł Pakiet nr 80 103,72 zł
Pakiet nr 6 16,70 zł Pakiet nr 31 8,64 zł Pakiet nr 56 75,60 zł Pakiet nr 81 51,84 zł
Pakiet nr 7 70,20 zł Pakiet nr 32 32,72 zł Pakiet nr 57 107,01 zł Pakiet nr 82 16,20 zł
Pakiet nr 8 189,00 zł Pakiet nr 33 408,24 zł Pakiet nr 58 92,88 zł Pakiet nr 83 51,66 zł
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Pakiet nr 9 230,47 zł Pakiet nr 34 85,54 zł Pakiet nr 59 121,61 zł Pakiet nr 84 32,27 zł
Pakiet nr 10 98,76 zł Pakiet nr 35 314,29 zł Pakiet nr 60 33,70 zł Pakiet nr 85 39,52 zł
Pakiet nr 11 358,18 zł Pakiet nr 36 261,14 zł Pakiet nr 61 160,92 zł Pakiet nr 86 35,87 zł
Pakiet nr 12 36,29 zł Pakiet nr 37 27,55 zł Pakiet nr 62 207,36 zł Pakiet nr 87 87,48 zł
Pakiet nr 13 14,04 zł Pakiet nr 38 12,70 zł Pakiet nr 63 40,69 zł Pakiet nr 88 34,56 zł
Pakiet nr 14 14,90 zł Pakiet nr 39 108,97 zł Pakiet nr 64 73,44 zł Pakiet nr 89 51,84 zł
Pakiet nr 15 380,07 zł Pakiet nr 40 187,92 zł Pakiet nr 65 173,23 zł Pakiet nr 90 36,14 zł
Pakiet nr 16 125,95 zł Pakiet nr 41 153,65 zł Pakiet nr 66 25,92 zł Pakiet nr 91 112,32 zł
Pakiet nr 17 15,66 zł Pakiet nr 42 573,26 zł Pakiet nr 67 34,99 zł Pakiet nr 92 116,64 zł
Pakiet nr 18 41,04 zł Pakiet nr 43 417,74 zł Pakiet nr 68 9,29 zł Pakiet nr 93 92,88 zł
Pakiet nr 19 121,83 zł Pakiet nr 44 147,92 zł Pakiet nr 69 137,38 zł Pakiet nr 94 51,84 zł
Pakiet nr 20 11,01 zł Pakiet nr 45 628,56 zł Pakiet nr 70 76,90 zł Pakiet nr 95 226,80 zł
Pakiet nr 21 42,71 zł Pakiet nr 46 353,16 zł Pakiet nr 71 125,28 zł Pakiet nr 96 280,80 zł
Pakiet nr 22 91,80 zł Pakiet nr 47 47,17 zł Pakiet nr 72 9,53 zł Pakiet nr 97 734,40 zł
Pakiet nr 23 56,16 zł Pakiet nr 48 1 581,12 zł Pakiet nr 73 194,40 zł
Pakiet nr 24 63,57 zł Pakiet nr 49 116,42 zł Pakiet nr 74 12,10 zł
Pakiet nr 25 103,32 zł Pakiet nr 50 1 268,28 zł Pakiet nr 75 185,76 zł
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp:
a) pieniądzu,
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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp)
musiwynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie
gwarantado zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:
Eżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
W ofercie,14/05/2019S92
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b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronieWykonawcy.
Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących
pojego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
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Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/10/2019
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