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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:345444-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Siemianowice Śląskie: Materiały medyczne
2021/S 131-345444
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 Katowicki
Kod pocztowy: 41-100
Państwo: Polska
E-mail: zp@zozsiemianowice.pl
Tel.: +48 322281886
Faks: +48 322281886
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zozsiemianowice.pl
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 drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
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
Numer referencyjny: SZM/DZ/340/1/2021

II.1.2)

Główny kod CPV
33140000 Materiały medyczne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw drobnego sprzętu
medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
Podzielonego na 105 pakietów - wyszczególnienie ilościowe w załączniku nr 5 do SWZ oraz wymagane
parametry jakościowe określone w załączniku nr 1 do SWZ

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 139 527.00 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 – Strzykawki j.u. od 2 ml – 20 ml
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141310 Strzykawki

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Strzykawka j.u. od 2 ml – 20 ml - Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym
kolorze, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, sterylna. Kolorystyczne
oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki. Opakowanie = 100szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 22 410.00 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.2.13)

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 2 – Strzykawki inne
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141310 Strzykawki

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 strzykawka do tuberkuliny z igłą
2 strzykawka do insuliny z igłą
3 strzykawka żaneta 50 ml
4 strzykawka żaneta 100 ml
5 strzykawka do pompy strzykawkowej 50ml – pompy firmy ASCOR
6 strzykawka bursztynowa 50ml - pompy firmy ASCOR

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 132.00 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.2.13)

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 - Igła jednorazowego użytku
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141310 Strzykawki

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)
II.2.4)

Opis zamówienia:
Igła iniekcyjna ze stali nierdzewnej pokryta powłoką silikonową, wyraźne rozróżnienie kolorystyczne
średnicy igieł, zgodnie z normą ISO 6009. Pakowana w papier folia. Przeźroczysta nasadka igły wykonana z
polipropylenu ułatwia wizualizację przepływu i potwierdzenie prawidłowości wkłucia., w rozm. od 0,45 – 1,6.
1 0.45
2 0.5
3 0.6
4 0.7
5 0.8
6 0.9
7 1.2
8 1.6
9 Bezpieczny system do iniekcji w postaci strzykawki trzyczęściowej o poj. 3 ml - skalowanej co 0,1 m; 5 i
10 ml - skalowanej co 0,2 ml j.u. (do wyboru przez Zamawiającego podczas zamówienia), bezpiecznej, z
końcówką luer-lock, wykonanej z polipropylenu, z mechanizmem umożliwiającym nieodwracalne schowanie
igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała dobrze
widoczna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, sterylna. Możliwość łatwego odłamania tłoka po
zabezpieczeniu igły. Na opakowaniu jednostkowym informacja o braku lateksu, op. 100 szt. Kompatybilne z
igłami z poz. 1.
10 Igły do pena 0,33 x 12,7 op. a 100 szt.
11 Bezpieczne igły do wstrzykiwaczy insulinowych 30G 0,30 mm x 5 mm, sterylna, po użyciu igła bezpiecznie
zamknięta w plastikowej osłonce chroniącej przed zakłuciem (z obu stron: od strony pacjenta i od strony
wstrzykiwacza), kompatybilne z wstrzykiwaczami wszystkich producentów - kompatybilność potwierdzona
certyfikatem kompatybilności technicznej dołączonym do oferty, pakowane po 100 szt. w opakowaniu,
sterylizowane radiacyjnie.
12 Tępa igła do pobierania i rozpuszczania leków, z otworem ułożonym centralnie, ostrze igły ścięte pod
kątem 45 stopni, rozmiar 18G (1,2mm) długość 25, 40 i 50 mm (do wyboru przez Zamawiającego podczas
zamówienia), sterylizowane tlekniem etylenu, sterylne, op. a 100 szt.
13 Tępa igła do pobierania i rozpuszczania leków, z otworem ułożonym centralnie, ostrze igły ścięte pod kątem
45 stopni, z filtrem 5 mikronów, rozmiar 18G (1,2mm) długość 40 i 50 mm (do wyboru przez Zamawiającego
podczas zamówienia), kolor nasadki igieł inny niż igieł bez filtra z poz. 14, sterylizowane tlenkiem etylenu,
sterylne, op. a 100 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 12 532.50 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
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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 - Różne wyroby jednorazowego użytku
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.elektrody EKG żelowane dla dorosłych do EKG, 2.zestaw do lewatywy – niesterylny,3.zbiornik do dobowej
zbiórki moczu – 2 litrowy,4.fartuch z folii,5.żel USG 0,5 l.,6 Zestaw do odsysania z pola operacyjnego
z końcówką z rączką, zagięta z otworami odbarczającymi, z uchwytem ergonomicznym, 7.zestawy do
pomiaru O C Ż,8.żel EKG – 0,5 l.,9 opaska identyfikacyjna dla noworodków,10.opaska identyfikacyjna dla
dorosłych,11.staza automatyczna z możliwością dezynfekcji,12.Pojnik dla chorych, 13.Zacisk do pępowiny,
14.Pojemnik na igły 1 litrowy,15.Szczoteczka do wymazów cytologicznych typu „wachlarz”,16.dreny Pezera od
22 do 32,17.butelka Redone 200ml.,18.Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową
konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w
zakresie 0-360 stopni,19.Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją
pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni,,20.Dreny T - Kehra CH 9-10/12- 24 dł. 800mm
ramiona 50 x 50mm,21.Koreczki dwustronne męsko-żeńskie (combi), kompatybilne i szczelne z zakończeniami
kraników i wkłuć obwodowych, centralnych, tętniczych, kompatybilne z zakończeniem typu Luer i LuerLock strzykawki i drenu do przetoczeń, jałowe, pakowane pojedynczo (każda sztuka osobno niezłączona
z innymi koreczkami) w sposób pozwalający na wyciąganie po jednej sztuce z opakowania zbiorczego, w
kolorze czerwonym, trzpień nie wystający poza krawędź koreczka.,22.Przyrząd do szybkiego przetaczania
krwi,23.Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku rozmiar M, S, L,24.Zestaw do cystostomii zawierający
cewnik typu pigtail, wykonany z 100 % silikonu z balonem, worek na mocz 2 l, rozrywalny trokar, skalpel.
Dostępny w rozmiarach 10 oraz 13Fr.,25.Kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny,,26.Rampa
trójkranikowa (Listwa pięciodrożna), 27. Zatyczki do cewników, 28.Woreczki na mocz dla noworodków / chłopcy
i dziewczynki, 29.Okulary do fototerapii duże, 30.Okulary do fototerapii średnie,31.Bocianki jednorazowe,
32.Wieszaki do worków na mocz, 33.Łączniki do ssaka,34.Termometr lekarski – elektroniczny, 35.Zestaw
ortopedyczny z końcówką do odsysania z filtrem przeciwzapychaniu się wraz z filtrem zapasowym w zestawie,
z trzema końcówkami wymiennymi w zestawie (2 zagięte,1 prosta); długość końcówek:150 mm,230mm,280mm;
średnica wew. 5,7 mm, zewn. 8,1 mm oraz z drenem o długości min. 270cm, 36 .słonki na głowice USG –
ginekologiczne op.= 100szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 57 365.50 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.2.13)

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 5 – Przyrząd do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Przyrząd do przetaczania krwi
Przyrządy do przetaczania krwi i preparatów krwi (igła biorcza dwukanałowa z kryzą ograniczającą,
przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, komora kroplowa z filtrem krwi o wielkości oczek
200μm; wolna od PVC, długość komory minimum 80mm w części przezroczystej, nazwa producenta
bezpośrednio na przyrządzie komora kroplowa 20 kropli=1ml+0,1 ml;powierzchnia filtracji min.15 cm2; dł.
drenu 150 cm; rolkowy regulator przepływu z zaczepem dla odłączonego drenu, łącznik Luer-Lock z osłonką,
opakowanie jednostkowe typu blister-pack, sterylizowane tlenkiem etylenu.
2 Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych i leków
Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych i leków z możliwością utrzymania przez 24h, Odpowietrznik
z filtrem przeciwbakteryjnym Posiada zastawkę (pływak) elastyczny automatycznie blokująca przepływ,
zabezpieczająca przed przedostawaniem się powietrza do drenu i wstecznym przepływem krwi po zakończeniu
infuzji. Posiada dren o długości 180cm oraz dodatkowy port do podawania leków. Wyposażony w zacisk rolkowy
o dużej precyzji. Posiadający filtr zabezpieczający przed większymi cząstkami 15μm. Wyposażony w Air
Pass umożliwiający wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia. Nie zawiera lateksu i ftalonów.
Pirogenny.
3 Przedłużacz do pompy infuzyjnej od 1,5 m do 2,5 m

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

09/07/2021
S131
https://ted.europa.eu/TED

6 / 92

Dz.U./S S131
09/07/2021
345444-2021-PL

7 / 92

Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 53 700.00 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.2.13)

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 - Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych u noworodków
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych u noworodków – jednorazowy wykonany z miękkiego tworzywa,
który nie ulegnie zgięciom i nie jest łamliwy. Musi mieć możliwość współpracy z pompą perystaltyczną do pompy
Ascor typ AP 31

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 825.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 19/11/2021
Koniec: 18/09/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

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

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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 – Kaniule - venflony
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kaniula – venflon od 0,9 – 2,1 - cewnik wykonany z poliuretan (PUR), koreczek samodomykajacy, 2 paski - 6
paski RTG
Kaniula 0,8/0.9
Kaniula 1.0/1.1
Kaniula 1.2/1.3
Kaniula 1.4/1.5
Kaniula 1.7/1.8
Kaniula 2.0/2.1/2.2

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 970.00 EUR

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.2.13)

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 8 – Zestawy infuzyjne
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zestaw infuzyjny z precyzyjnym regulatorem przepływu w kształcie cylindra ze skalą pomiarową w zakresie
5- 250/300 ml/h, długość zestawu 150 -230 cm, objętość wypełnienia 16 ml, kolec ze zintegrowanym
odpowietrzeniem z filtrem przeciwbakteryjnym, zamykany klapką, komora kroplowa elastyczna 20 kropli/ml z
filtrem, wolna od PCV, zacisk przesuwany, łącznik rotacyjny do łatwego wpięcia do wkłucia, zatyczka z filtrem
hydrofobowym umożliwiającą odpowietrzenie i zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania aparatu,
klema na drenie do zamknięcia infuzji, dodatkowy port do iniekcji, sterylny- EO, bez DEHP, bez lateksu, bez
elementów z aluminium, jednorazowego użytku, na opakowaniu jednostkowym rysunkowa instrukcja użycia,
data ważności.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 300.00 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.2.13)

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 – Kaniule i strzykawki do przepłukań
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Kaniula do wkłuć żylnych typ Neoflon, 2. Zestaw przedłużający z dwoma przeźroczystymi bezigłowymi
zaworami dostępu naczyniowego, 3. Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego,
do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z potrójnym
przedłużaczem, 4. Zamknięty bezigłowy łącznik dostępu naczyniowego z końcówką luer i luer lock, 5.
Strzykawka o pojemności 3 ml do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9 % NaCl, gotowa do użycia bez
konieczności odblokowywania tłoka, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz, 6. Strzykawka o pojemności 5 ml
do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9 % NaCl, gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania
tłoka, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz, 7. Strzykawka o pojemności 10 ml do przepłukiwania z
izotonicznym roztworem 0,9 % NaCl, gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, jałowa,
sterylna wewnątrz i na zewnątrz, 8. Strzykawka doustna z purpurowym tłokiem (zgodność z oznakowaniem
produktów do podaży żywienia), logo producenta/marki strzykawki na cylindrze, 9. Bezigłowy przyrząd do
przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, umożliwiający pobieranie z pojemnika zbiorczego z
kolcem standardowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 25 496.50 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.2.13)

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 – Końcówka do odsysania OP - Yankauer
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)
II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Końcówka do odsysania OP – Yankauer, CH 20 długość 22cm, sterylna, przeznaczony do śródoperacyjnego
usuwania krwi i płynów ustrojowych w chirurgii otwartej, 4- otwory obarczające,

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 820.00 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.2.13)

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 - Igły do biopsji mostka
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141323 Igły do biopsji

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Igły do biopsji mostka - 15Gx30mm i 18Gx30mm.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 400.00 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.2.13)

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 – Igły pod pajęczynowe
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141320 Igły medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Igła pod pajęczynowa z dopasowanymi prowadnicami do rozmiaru igły, sterylna, pakowane w opakowanie
Tyvec.
1 Igła 22G na 88 mm, o szlifie typu Quincke, z pryzmatem zmieniającym barwę pod wpływem płynu mózgowo
rdzeniowego Szt. 100
2 Igła 25G na 88 mm o szlifie typu Quincke, z pryzmatem zmieniającym barwę pod wpływem płynu mózgowo
rdzeniowego 100
3 Igła 26G 88 mm, o szlifie typu Quincke, z pryzmatem zmieniającym barwę pod wpływem płynu mózgowo
rdzeniowego szt. 100
4 Igły 22G, o długości 120 mm, o szlifie typu Quincke, z pryzmatem zmieniającym barwę pod wpływem płynu
mózgowo rdzeniowego Szt. 50
5 Igły 26G, o długości 120 mm, o szlifie typu Quincke, z pryzmatem zmieniającym barwę pod wpływem płynu
mózgowo rdzeniowego 50
6 Igły 27G, o długości 120 mm, o szlifie typu Quincke, z pryzmatem zmieniającym barwę pod wpływem płynu
mózgowo rdzeniowego 50
7 Prowadnica 20 G na 35 mm do igieł 22G do 26G Szt. 100
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, pakowane w opakowanie Tyvec.
1 Nr 25 G P-P - Igła Pencil point 25G x 88mm z prowadnicą oraz pryzmatem zmieniającym barwę pod wpływem
płynu mózgowo rdzeniowego szt. 200
2 Nr 27 G P-P - Igła Pencil point 27G x 88mm z prowadnicą oraz pryzmatem zmieniającym barwę pod wpływem
płynu mózgowo rdzeniowego szt. 100
3 Nr 26 G P-P - Igła o specjalnym szlifie atraumatycznym, dwustrefowym typu atraucan 26G x 88mm, z
prowadnicą szt. 700
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 19 450.00 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.2.13)

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 – Cewnik do tlenu
Część nr: 13
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Cewnik do tlenu umożliwiający podłączenie do Ambu z prostą końcówką - cewniki o długości 2,1m i 4,26m

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 276.00 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.2.13)

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 14 - Cewniki
Część nr: 14

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Cewniki
1 Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z dwoma otworami bocznymi i otworem centralnym,
barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika, konektor wewnętrznie rowkowany
umożliwiający prawidłowe umocowanie, posiadające wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych
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cewnika, na opakowaniu jednostkowym nadruk z: rozmiarem, dł. cewnika, nr katalogowym, nr seryjnym, datą
ważności; sterylizowane tlenkiem etylenu. CH 12,14,16,18,20, – dł. 600 mm Szt. 10000
2 Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych j.w. w rozmiarze: CH 8 i CH10 Szt. 100
3 Cewnik do podawania tlenu przez nos jednorazowego użytku, z miękkiego, przezroczystego PVC,
anatomiczna końcówka do nosa z miękkiego materiału eliminującego podrażnienia śluzówki, dren o przekroju
gwiazdkowym na całej długości łącznie z częścią opasającą głowę, długość drenu 2.1m, łącznik uniwersalny
do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika
gwintowanego, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu.
Szt. 5000
4 Cewniki Nelaton, posiadający barwne oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika oraz
fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu, w rozmiarach: CH 12 – 18 Szt. 400
5 Cewnik Tiemana, posiadający barwne oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika oraz
fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu, posiadające wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych
cewnika, konektor wewnętrznie rowkowany umożliwiający prawidłowe umocowanie, w rozmiarach: CH 10 – 18
Szt. 120
6 Cewnik typu Foley jałowy, lateksowy, silikonowany zewnętrznie, dwudrożny, dł. min. 40 cm, wyposażony
w balon uszczelniający z możliwością regulacji pojemności wypełnienia wodą w zakresie 5-10 ml (dla
rozm. 12-22CH), 30 ml (dla rozm. 12-26CH), kodowanie barwnie na porcie Luer Slip ze sztywną plastikową
zastawką antyzwrotną, na zakończeniu kanału do uszczelnienia cewnika informacje podane przez producenta:
rozmiar cewnika w CH, średnica cewnika w mm i pojemność balonu. Pakowany podwójnie folia- papier/folia.
Maksymalny czas utrzymania 7 dni. Szt. 4000
7 Zestaw: cewnik Foley 100 % silikon ØCH: 12-22 z balonem 10ml, długość 41cm,
Zakończenie proste – typu Nelaton z dwoma otworami bocznymi, z z plastikową szczelną zastawką do
napełniania balonu, w zestawie (w oryginalnym opakowaniu producenta) strzykawka wypełniona 10 %
roztworem gliceryny fabrycznie dołączoną, możliwość utrzymania do 90 dni u pacjenta z w/w informacją
potwierdzoną w oryginalnym katalogu producenta. Szt. 10
8 Zestaw: cewnik Foley 100 % silikon ØCH: 12-22 z balonem 10ml, długość 41cm,zakończenie proste – typu
Nelaton z dwoma otworami bocznymi, z z plastikową szczelną zastawką do napełniania balonu, w zestawie (w
oryginalnym opakowaniu producenta) strzykawka wypełniona 10 % roztworem gliceryny fabrycznie dołączoną,
możliwość utrzymania do 90 dni u pacjenta z w/w informacją potwierdzoną w oryginalnym katalogu producenta.
Worek do zbiórki moczu długoterminowy (do 3 tygodni), 2L, z komorą kroplową, zastawką antyzwrotną, filtrem
hydrofobowym, bezigłowym portem do pobierania próbek i zintegrowanym wieszakiem. Dren 110cm, biała tylna
ściana, dokładna skala pomiarowa oraz zakładka na kranik poprzeczny. Szt. 5
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 17 997.00 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.2.13)

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 – Zestawy do znieczulenia zewnątrzoponowego
Część nr: 15

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego – igła Tuohy 18G x 80 mm, ze stałymi skrzydełkami i
znacznikami długości, cewnik poliamidowy 1000mm x 20 G z miękką atraumatyczną końcówką - cecha
wymieniona na opakowaniu jednostkowym, 3- częściowa strzykawka LOR, filtr 0,2 μm, samoprzylepny element
typu pin-pad umożliwiający zatrzaskowe zamocowanie cewnika do skóry pacjenta, zatrzaskowy element
łączący cewnik z filtrem, żółta nalepka pozwalająca odróżnić cewnik, minimalizująca ryzyko niewłaściwej
podaży leku.
2 Zestaw do znieczulenia łączonego CSE, z igłą Tuohy z dodatkowym otworem w osi igły, igłą
podpajęczynówkową typy pencil-point 27G, z cewnikiem z miękką atraumatyczną końcówką,łącznikiem
zatrzaskowym do cewnika, filtrem 0,2 um, strzykawką LOR, systemem mocowania filtra do skóry, etykietą
wskazującą miejsce położenia cewnika, z elementem umocowującym igłę pp w igłę Tuohy

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 900.00 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.2.13)

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 16 - Portex Blue Line
Część nr: 16

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Portex Blue Line Ultra Tracheostomii Tube rozmiar 7-9

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

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.2.13)

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 - Zestaw do drenażu jamy opłucnowej
Część nr: 17

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1 Zestaw do biernego i czynnego drenażu klatki piersiowej z wyeliminowana przestrzenia martwą. Zestaw
gotowy do bezpośredniego podłączenia do pacjenta bez żadnych wstępnych czynności przygotowawczych –
np. zalewania płynem.
— komora kolekcyjna o pojemności 1000ml z podziałka co 10ml oraz wydzieloną podziałką do precyzyjnego
pomiaru małych objętości
— komora kolekcyjna z zaworem spustowym z możliwością opróżniania do worka
— płynna mechaniczna regulacja siły ssania w zakresie od 0 do 45cm H2O
— wyskalowany optyczny wskaźnik membranowy informujący o faktycznej sile ssania
— sucha mechaniczna zastawka jednokierunkowa o stałym oporze
— wydzielona komora z siedmiostopniowa skalą do oceny wielkości przecieku doopłucnowego
— automatyczne obarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej
— podwójny zawór obarczający zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w drenowanych komorach w
kierunku dodatnim
— kontrolka sygnalizująca rozprężenie płuc
— bezigłowy port do pobierania próbek
— pracujący w pozycji pionowej i poziomej
— wyposażony w wieszak do zawieszania na ramie łóżka oraz chwytak do transportu
2 Worek kolekcyjny kompatybilny do poz. 2,,o pojemności 1000ml, wyposażony w korek zamykający.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 029.50 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.2.13)

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 –Rurki intubacyjne i Pozostałe wyroby do intubacji
Część nr: 18

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)
II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Rurki Guedela nr 2
2. Rurki Guedela nr 3
3. Łącznik z kolankiem podwójnie obrotowym, dł. 15cm, z dodatkowymi silikonowymi pierścieniami
uszczelniającymi od strony pacjenta i obwodu oddechowego, z rozciągalną giętką rurą dającą zróżnicowanie
długości według potrzeb oraz możliwość umocowania w optymalnej pozycji dzięki pamięci kształtu
4. Zestaw do pobierania wydzieliny – zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego.
5. Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,99 %, z piankowym
wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 33 mg H20/l przy VT=500 ml
6. Sterylna maska krtaniowa jednorazowego użytku, z PCV, bez użebrowania, z kopułą maski o budowie
chroniącej przed wklinowaniem nagłośni
7. Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr.
22 mm i dł. 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora
8. Układ oddechowy dwururowy karbowany do aparatu do znieczulania dla dorosłych
9. Kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 tzw. zielona specyfikacja (okrągłe oznaczenie koloru
zielonego na mocowaniu łyżki).
10. Linia do gazometrii męsko-męska.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 49 630.00 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.2.13)

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 - Rurki tracheotomijne z dwoma mankietami uszczelniającymi
Część nr: 19

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)
II.2.4)

Opis zamówienia:
Rurki tracheotomijne z dwoma mankietami uszczelniającymi
1 Nr 7 szt. 5
2 Nr 7,5 szt. 5
3 Nr 8 szt. 18
4 Nr 8,5 szt. 5
5 Nr 9 szt. 13
6 Nr 10 szt. 3

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 864.05 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.2.13)

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 - Rurka intubacyjna z mankietem Soft-Seal
Część nr: 20

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Rurka intubacyjna z mankietem Soft-Seal i odsysaniem z nad mankietu
Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej
przenikalności dla podtlenku azotu. posiadająca duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na
efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania
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niezmniejszający jej wewnętrznego świata z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem
Murphy'ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z gładkim połączeniem mankietu z
rurką. balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem
nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, przewód łączący balonik kontrolny w
innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po
zaintubowaniu jak i na łączniku. linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki
pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa.
1 Nr 7,5 szt. 30
2 Nr 8,0 szt. 30
3 Nr 8,5 szt. 30
4 Nr 9,0 szt. 30
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 480.00 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.2.13)

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 – Rurka intubacyjna z mankietem baryłkowatym
Część nr: 21

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Rurka intubacyjna z mankietem baryłkowatym
Rurka intubacyjna z mankietem o kształcie baryłkowatym, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich
krawędziach wewnątrztchawiczych, z całkowicie wygładzonym połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny
wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta,

09/07/2021
S131
https://ted.europa.eu/TED

21 / 92

Dz.U./S S131
09/07/2021
345444-2021-PL

22 / 92

średnicy rurki i mankietu, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe
oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na
całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz
z oznaczeniem poziomu strun głosowych oraz w postaci linii przerywanej miejscem cięcia korpusu rurki dla
rozgraniczenia intubacji ustnej lub nosowej, sterylna, jednorazowa. Rozmiary od 5,0 do 9,5 mm co 0,5 mm.
1 Rozmiary od 5,0 do 9,5 mm co 0,5 mm. Do wyboru przez Zamawiającego Szt. 200
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 640.00 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.2.13)

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 - Zestaw do punkcji opłucnej, otrzewnej i worka osierdziowego z bezpieczną igłą Veressa 9Ch,
12Ch
Część nr: 22

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestaw do punkcji opłucnej, otrzewnej i worka osierdziowego z bezpieczną igłą Veressa 9Ch, 12Ch
Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się
z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego
wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, zakończonego układem z automatycznymi
zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający
możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu
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2000ml z kranikiem spustowym. skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed
zakłuciem.
1 9Ch szt. 50
2 12Ch szt. 50
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 20 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 18/11/2021
Koniec: 17/09/2022
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.2.13)

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 23 - Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza
Część nr: 23

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

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
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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
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 6,0 szt. 5
2 Nr 6,5 szt. 5
3 Nr 7,0 szt. 5
4 Nt 7,5 szt. 5
5 Nr 8,0 szt. 5
6 Nr 9,0 szt. 5
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 560.00 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.2.13)

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 24 – Prowadnice intubacyjne i Zestawy do przezskórnej tracheotomii metoda Griggsa
Część nr: 24

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Prowadnica intubacyjna do ukształtowania długa Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim,
wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, długa, sterylna, rozmiary:4,0 mm / 67,3 cm - do
rurek o średnicy 5,0-8,0 mm; 5,0 mm / 69,3 cm - do rurek o średnicy 8,5-11,5 mm
2 Prowadnica intubacyjna jednorazowa prosta dł. 700 mm, rozmiar: 15 Ch
3 Prowadnica intubacyjna jednorazowa prosta dł. 700 mm, rozmiar: 10 Ch
4 Pediatryczna prowadnica intubacyjna prosta dł. 500 mm, rozmiar: 5 Ch
5 Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, z wielorazowym peanem, zawierający
skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz
rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem
niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera.
Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm
6 Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający
skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz
rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem
niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera.
Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 17 860.00 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.2.13)

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 – Kaczka, basen i miska nerkowata - wyroby jednorazowe
Część nr: 25

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Kaczka męska – poj. 875ml, uniwersalny rozmiar
2 Basen – max. pojemność 2l – basen płaski lub basen głęboki – do wyboru przez zamawiającego
3 Miska nerkowata – poj. 900ml, wymiar – (dł. x szer. x głęb.) =245 x 115 x 50 (+/- 10 %)

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 840.00 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.2.13)

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 – Dreny Redona
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Część nr: 26
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dreny Redona posiadające perforację o zmiennej średnicy otworów zapewniającą stałą skuteczność drenażu
na całej długości perforowanego drenu, podwójnie pakowane w opakowanie zewnętrzne folia- papier i
wewnętrzne foliowe, perforowane, z nitką radiacyjna na całej długości, sterylne
1 Dreny Redona 8 – dł. 500mm szt. 50
1a Dreny Redona 8 – dł. 700mm szt. 50
2 Dreny Redona 10– dł. 500mm szt. 200
2a Dreny Redona 10 – dł. 700mm szt. 200
3 Dreny Redona 12 – dł. 500mm szt. 150
3a Dreny Redona 12 – dł. 700mm szt. 150
4 Dreny Redona 14 – dł. 500mm szt. 300
4a Dreny Redona 14 – dł. 700mm szt. 300
5 Dreny Redona 16 – dł. 500mm szt. 50
5a Dreny Redona 16 – dł. 700mm szt. 50
6 Dreny Redona 18 – dł. 500mm szt. 50
6a Dreny Redona 18 – dł. 700mm szt. 50

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 640.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 18/11/2021
Koniec: 17/09/2022
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.2.13)

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:
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Pakiet nr 27 - Ratunkowy zestaw do bezpiecznej konikotomii
Część nr: 27
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Ratunkowy zestaw do bezpiecznej konikotomii z rurką 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: 2 000.00 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.2.13)

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 - Dreny z trokarami
Część nr: 28

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dreny z trokarem
1 Dren z trokarem ostry – Roz 16 –do 32 Szt. 80
2 Dren z trokarem tępy– Roz 12 - do 32 Szt. 30

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: 2 480.00 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.2.13)

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 - Zestaw Flocare Jejuniostomii
Część nr: 29

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestaw Flocare Jejuniostomia
1 Zestaw Flocare Jejuniostomii umożliwiający chirurgiczne założenie zgłębnika służącego do żywienia
bezpośrednio do jelita składającego się z 2 igieł prowadzących z kaniulami rozdzielanymi CH 10, strzykawka 2
x 3 ml w rozmiarze Ch 80/80 cm szt. 50

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: 10 000.00 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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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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 - Worek resuscytacyjny
Część nr: 30

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Worek resuscytacyjny wraz z rezerwuarem z możliwością sterylizacji w temperaturze 1340C (komplet)

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: 3 000.00 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.2.13)

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 - Maska twarzowa do tlenu
Część nr: 31

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Maska twarzowa do tlenu wielorazowego użytku dla dorosłych
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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: 2 500.00 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.2.13)

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 - Maski do nieinwazyjnej wentylacji NIPPV
Część nr: 32

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Maski do nieinwazyjnej wentylacji NIPPV – maski jednorazowe, nosowo – ustne. Maski kompatybilne z
respiratorami Puritan Bennet, Vela Viasess, Draeger i Ohmeda.

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.2.13)

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 33 - Maska twarzowa do tlenu wielorazowego użytku o zmiennym ciśnieniu
Część nr: 33

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Maska twarzowa do tlenu wielorazowego użytku dla dorosłych – Maska z mankietem uszczelniającym z
możliwością pompowania (zmiana ciśnienia w mankiecie)

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: 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.2.13)

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 - Mankiet do krwawego pomiaru RR
Część nr: 34

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1 Mankiet do krwawego pomiaru RR na butelkę 500 ml, wielorazowy
2 Mankiet do krwawego pomiaru RR na butelkę 1000 ml, wielorazowy
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.2.13)

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 - Opaski uciskowe i staza gumowa
Część nr: 35

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Opaska Uciskowa na udo 112 x 13,5 cm / 120x13,5cm
2 Opaska uciskowa na ramię 82 x 8 cm
3 Staza gumowa 5m x 6cm

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: 5 960.00 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
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Opcje: nie
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 - Ostrza do skalpela
Część nr: 36

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Ostrza do skalpela
1 10 op. 10
2 11 op. 40
3 15 op. 20
4 22 op. 60
5 24 op. 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: 1 485.00 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.2.13)

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 - Polipropylenowa siatka płaska 30 x 30
Część nr: 37

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Polipropylenowa siatka płaska 30 x 30

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: 2 000.00 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.2.13)

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 - Polipropylenowa siatka płaska 15 x 15
Część nr: 38

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Polipropylenowa siatka płaska 15 x 15

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: 1 000.00 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.2.13)

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 - Folia operacyjna
Część nr: 39

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Folia operacyjna 18 x 30 cm (+/-4cm)
2 Folia operacyjna 30 x 30 cm (+/-4cm)
3 Folia operacyjna 45 x 55 cm (+/-5cm)

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: 1 050.00 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.2.13)

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 – Igły do akupunktury
Część nr: 40

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Igły do akupunktury 0,20x25 – pozłacana, opak.= 100 szt.
2 Igły do akupunktury 0,20x40 – pozłacana, opak.= 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: 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.2.13)

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 - Maski do nieinwazyjnej wentylacji NIPPV
Część nr: 41

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Maski do nieinwazyjnej wentylacji NIPPV – maski jednorazowe, nosowo – ustne. Maski kompatybilne z
respiratorami PHILIPS

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: 7 000.00 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.2.13)

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 - Akcesoria do diatermii
Część nr: 42

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Akcesoria do diatermii – (Diatermia – EMED – ES 350/400 i Bowa - AC250)
Przewód bipolarny do elektrokoagulacji od 3 do 5 m z wejściem 2 pinowym
Uchwyt elektrody z dwoma przyciskami dł. od 3 do 5 m, trzpień Ø 4 mm
Uchwyt elektrody z dwoma przyciskami dł. od 3 do 5 m, trzpień Ø 2,35 mm ±0,05 Nożyki proste do uchwytów elektrody do uchwytów Ø 4 mm
Nożyki proste do uchwytów elektrody do uchwytów Ø 2,35 mm±0,05
Igły do uchwytów elektrody do uchwytów Ø 4 mm
Igły do uchwytów elektrody do uchwytów Ø 2,35 mm±0,05
Penseta bipolarna prosta
110 – 145 mm (0,5mm)
155 – 170 mm (2mm)
180 – 200 mm (2mm)
220 - 230 mm (2mm)

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: 19 101.00 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.2.13)

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 - Klipsy do klipsownicy OLYMPUS HX-5L/Q: HX-600/135
Część nr: 43

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Klipsy do klipsownicy OLYMPUS HX-5L/Q: HX-600/135

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: 10 200.00 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.2.13)

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 44 - Ustniki do endoskopii
Część nr: 44

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)
II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Ustniki do endoskopii, jednorazowe z gumką

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.2.13)

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 - Szczotki do czyszczenia kanałów endoskopu
Część nr: 45

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

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: 680.00 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.2.13)

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 - Balony do dylatacji zwężeń przewodu pokarmowego
Część nr: 46

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Balony do dylatacji zwężeń przewodu pokarmowego do kanału endoskopu Ø 2,8 mm
1 Dł. 5 – 5,5cm, śr. 10 mm – długość całkowita ~ 2300 - 2400 mm szt. 3
2 Dł. 5 – 5,5cm, śr. 20 mm – długość całkowita ~ 2300 - 2400mm szt. 3
3 Dł. 8 cm. śr. 10 mm – długość całkowita ~ 1800 -1950 mm szt. 3
4 Dł. 8 cm. śr. 20 mm – długość całkowita ~ 1800 - 1950 mm szt. 3

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: 7 800.00 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.2.13)

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 - Zestawy do przezskórnej gastrostomii (PEG)
Część nr: 47

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestawy do przezskórnej gastrostomii (PEG): średnice 20Fr(6,67mm) i 24Fr(8mm), w wersji typu „Pull”
i "Pusch", wykonany z wysokiej jakości silikonu z możliwością usunięcia przez powłoki brzuszne (bez
konieczności wykonywania endoskopii), zawierający dwie zewnętrzne nasadki: okrągłą i w kształcie półwalca,
wyposażony w złącze –„Y”, pozwalające na rozdzielenie portu do odżywiania i podawania leków, z klamrą typu
„C” dającą możliwość sterowania przepływem wewnątrz drenu, zestaw zapakowany na 2 sterylnych tacach.
Zestaw zawiera: obłożenie z otworem, skalpel, pętlę do przeciągania drutu przez kanał, drut do wprowadzania
drenu PEG, prowadnik, gaziki (10x10 cm) – 4 szt., nożyczki, pean zakrzywiony, gaziki z otworem (5x5 cm) – 4
szt., igła z mandrynem. Opakowanie zawiera 2 zestawy.
1 Ø 20 szt. 4
2 Ø 24 szt. 10

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.2.13)

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 – Pętla do podwiązywania i obcinak do polipów
Część nr: 48

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Narzędzia do endoskopii
1 Pętla jednorazowego użytku do podwiązywania polipów – narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania
krwawienia po usunięciu uszypułowanych polipów, narzędzie składa się z wstępnie zmontowanego uchwytu,
osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej, długość narzędzia 2300mm, średnica pętli 30mm,
maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm, minimalna średnica kanału roboczego
endoskopu 2,8mm, opakowanie = 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowe do użycia
narzędzie. Op. 2
2 Obcinak do pętli jednorazowego użytku - Jednorazowy obcinak do pętli do podwiązywania, długość narzędzia
230 cm, maksymalna, średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4mm, minimalna średnica kanału
roboczego 2,8 mm, 1 sztuka w opakowaniu. 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: 4 596.00 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.2.13)

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 - Szczotki chirurgiczne do mycia rąk
Część nr: 49

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Szczotki chirurgiczne do mycia rąk (300 krotna sterylizacja)

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: 900.00 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.2.13)

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 – Papiery do EKG i videoprintera
Część nr: 50

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Papier EKG – z nadrukiem i papier do videoprinterów
1 Papier EKG 112 x 25 rol. 360
2 Papier EKG do defibrylatora ZOOL - 90x90x200 Skł. 15
3 Papier do EKG 60 x 25 do aparatu Aspel - Green rol. 150
4 Papier do drukarki RTG (videoprinter) UPP – 210 HD rol. 10

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: 2 263.50 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.2.13)

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 51 - Zestaw do pompy infuzyjnej Lifecare
Część nr: 51

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Zestaw do pompy infuzyjnej Lifecare

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: 17 400.00 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.2.13)

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 - Wyroby jednorazowe z flizeliny / pościel z flizeliny - komplet
Część nr: 52

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Wyroby jednorazowe z flizeliny
1 Fartuchy jednorazowe flizelinowe szt. 8000
2 Beret flizelinowy szt. 4000
3 Spodenki (Majtki) flizelinowe jednorazowe Szt. 2000
4 Pościel flizelinowa (poszwa, poszewka, prześcieradło, podkład)
Wymiary – powłoka - 200 x 150cm, powłoczka - 90 x 75cm, prześcieradło - 210 x 150cm (+/- 10 %) 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: 40 000.00 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.2.13)

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 - Folia termoizolacyjna - koc
Część nr: 53

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Folia termoizolacyjna - koc

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: 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
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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 - Zestaw przeznaczony do zbierania wymiocin
Część nr: 54

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Jednorazowy szczelnie zamykany system (torba foliowa + wkładka pochłaniająca zapach i ciecz; nie mniej niż
500ml) przeznaczony do zbierania wymiocin.

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: 2 750.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 18/11/2021
Koniec: 17/09/2022
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.2.13)

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 - Jednorazowe suche myjki do mycia
Część nr: 55

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)
II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Jednorazowe suche myjki do mycia i pielęgnacji skóry pacjenta pokryte środkiem myjącym na obu stronach
rękawicy

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: 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.2.13)

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 - Wyroby do pielęgnacji niemowląt
Część nr: 56

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wyroby do pielęgnacji niemowląt
1 Płyn do mycia Noworodków 300 ml szt. 180
2 Patyczki higieniczne do uszu Szt. 4 000
3 Pampersy dla noworodków od 2÷5 kg szt. 6 000
4 Pielucho majtki dla dorosłych rozmiar L, XL szt. 7200
5 Chusteczki pielęgnacyjne dla noworodków szt. 17 000

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: 14 664.00 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.2.13)

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 - Czepek antybakteryjny do bezwodnego mycia głowy
Część nr: 57

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Czepek antybakteryjny do bezwodnego mycia głowy nasączony szamponem i odżywką

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: 1 500.00 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.2.13)

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 - Chusteczki antybakteryjne do mycia ciała

09/07/2021
S131
https://ted.europa.eu/TED

49 / 92

Dz.U./S S131
09/07/2021
345444-2021-PL

50 / 92

Część nr: 58
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Chusteczki antybakteryjne do mycia ciała i pielęgnacji pacjenta skuteczne działanie w kierunku MRSA (op.=10
szt.) inne opakowanie - odpowiednie przeliczenie)

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: 1 800.00 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.2.13)

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 - Wyroby z tworzywa sztucznego
Część nr: 59

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wyroby z tworzywa sztucznego
1 Kaczka z tworzywa sztucznego – do sterylizacji Szt. 50
2 Basen z tworzywa sztucznego – do sterylizacji Szt. 50
3 Miska nerkowata z tworzywa sztucznego 28cm - 30cm – do sterylizacji Szt. 50

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: 720.00 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.2.13)

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 – Rękawice chirurgiczne
Część nr: 60

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Rękawice chirurgiczne, lateksowe pudrowane, powierzchnia zewnętrzna
Mikroteksturowana, AQL max. 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein < 20 ug/g
rękawicy (badania niezależne, nie starsze niż 2013r.) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne
foliowane od wewnątrz, na opakowaniu wewnętrznym informacja w języku polskim dotycząca postępowania z
pudrem, długość min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na
Przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie
z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 4 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany
przez jednostkę notyfikowaną), Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III.
Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami
jednostki notyfikowanej.
Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą
Polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm, AQL
max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, średni poziom
protein < 10 ug/g rękawicy (badania niezależne, nie starsze niż 2013 r.) mankiet rolowany, opakowanie
zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm
dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na
przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji
na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), badania na przenikalność min. 25
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cytostatyków (raporty z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej
kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone
certyfikatami jednostki notyfikowanej.
Rękawice chirurgiczne, Półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, warstwa wew. 100 % nitryl,
bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, grubość na palcu 0,25 mm, AQL po zapakowaniu < 1,0, sterylizowane
radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i
poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi
tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie, badania na przenikalność cytostatyków zgodnie z ASTM D
6978-05 (raport z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii
III.
Rękawice chirurgiczne, poliizoprenowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą
Polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm AQL
max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany,
opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min.
270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671,
badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 7
substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), badania na przenikalność
min. 28 cytostatyków (raport z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony
osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001
potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej.
Rękawice foliowe (M i L) 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: 54 550.00 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.2.13)

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 – Próżnociąg położniczy
Część nr: 61

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)
II.2.4)

Opis zamówienia:
Próżnociąg położniczy jałowy, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio
wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę w kształcie „dzwonu” (kielicha)Ø miseczki 64mm
o

posiadająca miękkie, elastyczne krawędzie lub „grzybka” Ø miseczki 50mm wyginająca się o 90 w każdym
kierunku, z pompą wytwarzającą stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku, z łatwo dostępnym
zaworem zwalniającym próżnię w postaci skrzydełek oraz czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara.
Rodzaj miseczki do wyboru przez Zamawiającego.
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: 5 100.00 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.2.13)

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 - Zegarowy aparat do mierzenia ciśnienia
Część nr: 62

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Zegarowy aparat do mierzenia ciśnienia metoda pomiaru - Korotkowa ze stetoskopem, zakres pomiaru ciśnienie: 0÷300 mm Hg, puls: 30÷200 bpm, dokładność pomiaru - ciśnienie: +/- 3 mm Hg, mankiet - obwód
o

ramienia 14-48 cm, inflacja mankietu – manualna, wyświetlacz – zegarowy, warunki pracy - temp.: 10÷40 C,
o

wilgotność: 30÷85%, transport i przechowywanie - temp.: -40÷55 C, wilgotność: 10÷95%, w zestawie ciśnieniomierz, stetoskop, etui, instrukcja użycia
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: 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.2.13)

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 - Elektroda neutralna - jednorazowa
Część nr: 63

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Elektroda neutralna 90cm2 jednorazowa, dzielona używana przy zabiegach elektrochirurgicznych (polipektomi
a) (opakowanie = 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: 1 250.00 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.2.13)

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 64 - Elektrody neutralna do aparatu do elektrokoagulacji z kablem
Część nr: 64

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Elektrody bierne do aparatu do elektrokoagulacji wielorazowa. Zamawiający posiada aparaty ES 350. Długość
3 – 5m, wtyk typu „płaski - dwubolcowy”

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: 2 940.00 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.2.13)

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 - Elektrody bierne jednorazowe do aparatu ES 350.
Część nr: 65

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Elektrody bierne jednorazowe do aparatu ES 350 – opakowanie = 100szt.

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: 2 760.00 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.2.13)

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 - Kable EKG do kardiomonitorów
Część nr: 66

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kable EKG do kardiomonitorów – kable rozłączne
Kabel pacjenta - 3 odprowadzenia, zatrzask, do kardiomonitora STAR 800,COMEN
Kabel pacjenta + 3 odprowadzenia, zatrzask, do kardiomonitora Philips - komplet
Kabel pacjenta + 3 odprowadzenia, zatrzask, do kardiomonitora Goldway UT 4000F
Kabel pacjenta + 3 odprowadzenia, zatrzask, do kardiomonitora GAMMA XL(Draeger) - Kabel typu MultiMed
Kabel pacjenta + 3 odprowadzenia, zatrzask, do kardiomonitora Emtel FX 2000

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: 6 604.00 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.2.13)

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 - Mankiet do pomiaru ciśnienia do kardiomonitorów
Część nr: 67

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Mankiet do pomiaru ciśnienia do kardiomonitorów wraz z wężykami, rozmiar średni 20-35cm, wężyk 1 sztuka do
każdego monitora, 5 szt. z jednym wężykiem, 5 szt. z dwoma wężykami
Kardiomonitor EMTEL(FX 2000, FX 2000F)
Kardiomonitor GAMMA XL(Draeger)

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: 480.00 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.2.13)

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 - Czujnik SPO2 do kardiomonitorów
Część nr: 68

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)
II.2.4)

Opis zamówienia:
Czujnik SPO2 do kardiomonitorów
Kardiomonitor Walmed (STAR 800,COMEN) kompletny, wtyczka do monitora - Zakończenie typu Klips /
Obecnie używane czujniki - Dwa rodzaje wtyczek – 6 sztuk – Ref: A916 – SA1265 i 2 sztuki –Ref: A0816 –
SA105PV
Kardiomonitor Philips (kabel kompletny 1,5m) / Obecnie używane - Dwa rodzaje – 5 sztuk – Ref: M2206-033A i
1 sztuka – Ref: M1940A./ Zakończenie typu silikon
Kardiomonitor EMTEL(FX 2000 / Zakończenie typu Klips./ Obecnie używane - Ref: S0026BS
Kardiomonitor GAMMA XL(Draeger) - Zakończenie typu Klips / Obecnie używane - Ref: MS07330DG lub
alternatywny Siemens 708-23/M1909-003A
Kardiomonitor Walmed (Goldway UT 4000) – kompletny, / Zakończenie typu Klips.
/ Obecnie używane - Ref: M2152-063A
Kardiomonitor Walmed (M8) – kompletny / Zakończenie typu Klips. / Obecnie używany Ref: M2151-060A

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: 3 880.00 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.2.13)

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 - Czujnik O2 do respiratora
Część nr: 69

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Czujnik O2 do respiratora
Respirator NBP840(Medtronic) - Obecnie używany czujnik - Ref: 7820
Respirator Vello Viassys (Dutchmed) – Obecnie używany - Ref: R1125P02
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: 3 600.00 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.2.13)

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 - Czujniki O2 do aparatu do znieczuleń firmy Medtronic
Część nr: 70

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Czujniki O2 do aparatu do znieczuleń
Aparat do znieczulenia Ohmeda Aspire - Obecnie używany czujnik - Ref: 6050-0004-110

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: 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
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Opcje: nie
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 - Akcesoria do aparatu EKG firmy Aspel
Część nr: 71

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Akcesoria do aparatu EKG firmy Aspel
1 Kabel pacjenta do aparatu EKG kompletny – 12 odprowadzeń szt. 10
2 Komplet elektrod przyssawkowych - 8 sztuk Komp. 10
3 Komplet elektrod kończynowych dla dorosłych - 4 sztuki Komp. 10

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: 3 350.00 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.2.13)

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 – Wkłucia tętnicze metoda Seldingera
Część nr: 72

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)
II.2.4)

Opis zamówienia:
Cewnik dotętniczy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z polietylenu, widoczny w RTG. W zestawie
igła do wprowadzania, prowadnik. Cewnik w rozmiarach: 3FR/8cm, igła wprowadzająca 20G/38cm, prowadnik
0,53mm/20cm, 4FR o długościach 8, 10cm, igła wprowadzająca 19G/54cm, prowadnik 0,71mm.
1 Cewnik o dl. 8cm Szt. 60
2 Cewnik o dl. 10cm Szt. 50

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: 4 400.00 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.2.13)

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 73 - Cewnik Foley silikonowy z końcówką Tiemanna
Część nr: 73

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Cewnik do cewnikowania pęcherza moczowego w przypadku zwężenia cewki moczowej. Możliwość utrzymania
do 29 dni. Wykonany z medycznej odmiany 100 % silikon. Atraumatyczna końcówka. Wyposażony w
boczny otwór o łagodnie wyoblonych krawędziach. Pasek kontrastujący w RTG wraz z oliwką. Całkowicie
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transparentny. Plastikowa zastawka zapewniająca szczelność balonu. Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu.
Opakowanie podwójne.
Długość = 420mm, Balon 5 – 10ml.
1 CH14 Szt. 20
2 CH16 Szt. 20
3 CH18 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: 408.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 18/11/2021
Koniec: 17/09/2022
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.2.13)

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 – Nakłuwacze jednorazowe
Część nr: 74

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Nakłuwacz jednorazowy używany do uzyskania próbki krwi do badania poziomu glukozy /cholesterolu.
Konstrukcja zabezpieczona przed ponownym użyciem i ewentualnym zakażeniem personelu medycznego krwią
pacjenta. Ostrze schowane przed i po użyciu. Nie zawierające lateksu i ftalonów. Sterylizowane radiacyjnie.
Opakowanie = 100 szt.
Rozmiar głębokość wkłucia – 23G / 18mm i 21G / 2,4mm

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: 2 500.00 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.2.13)

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 - Instrument i narzędzia do Diatermii MAXIUM /KLS MARTIN
Część nr: 75

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Narzędzia laparoskopowe
Kleszczyki i ostrza do aparatu elektrochirurgicznego model MAXIUM /KLS Martin
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 /KLS Martin
Trzon narzędzia do pozycji nr 1
Jednorazowe, wymienne ostrze do kleszczyków do zamykania naczyń o śr. 5 mm i dł. 37cm, op.= 6szt. - do
narzędzia z pozycji nr 1
Haczyk monopolarny, średnica 5mm, długość 470mm
Przewód monopolarny, wtyk 3 pin, długość 5m
Narzędzia do chirurgii otwartej
Do aparatu elektrochirurgicznego model MAXIUM /KLS Martin
Wielorazowy klem do zamykania naczyń do 7 mm z jednoczesnym cięciem (za wyjątkiem nożyka):
— z rozpoznawaniem narzędzi,
— z automatycznym doborem właściwego programu do zamykania naczyń,
— z automatyczną aktywacją przy złączeniu ramion narzędzia (nie dopuszcza się wykorzystania funkcji AutoStart)
— zamykanie naczyń do 7 mm potwierdzone przez niezależną jednostkę badawczą
— długość 180 [mm] +/- 5 [mm],
— gwarantowana żywotność min. 50 zabiegów.
Końcówka robocza zagięta długość min. 15 mm – 1 komplet
Wielorazowy klem do zamykania naczyń:
— z rozpoznawaniem narzędzi,
— z automatycznym doborem właściwego programu do zamykania naczyń,
— zamykanie naczyń do 7 mm potwierdzone przez niezależną jednostkę badawczą
— długość 280 [mm] +/- 5 [mm],.
Końcówka robocza zagięta szerokości max. 5 mm – 1 komplet
Nóż do wwielorazowego klemu do zamykania naczyń do 7 mm z jednoczesnym cięciem - pozycja nr 6, sterylny
– 10 szt.
Nożyczki bipolarne, smukłe wyg., dł. 23 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: 111 040.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 18/11/2021
Koniec: 17/09/2022
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.2.13)

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 76 - Jednorazowe staplery okrężne i jednorazowe staplery liniowe z nożem
Część nr: 76

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Stapler jednorazowy okrężny zakrzywiony z kontrolowanym dociskiem tkanki od 1mm do 2,5mm; rozmiar
25-26 / 29-30 / 33-34
1 Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia
zszywki w zakresie od 1mm do 2,5mm, zewnętrzna średnica kowadełka 25,5 mm, 29,5 mm, 33,5 mm,
średnica noża odpowiednio 17,0 mm, 20,5 mm i 24,8 mm, obrotowe ostrze, sygnał dźwiękowy wystrzelenia
zszywek, wbudowana automatyczna blokada bezpieczeństwa zapobiegająca przypadkowemu oddaniu strzału
(Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia). szt. 30
Stapler liniowy z nożem w korpusie j.uż. o efektywnej długości lini cięcia 53 mm i 73 mm oraz lini szycia: 57 mm
i 77 mm.
2 Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 57mm, lini cięcia 53mm, załadowany ładunkiem do
standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0 mm),
nóż zintegrowany ze staplerem (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia).
szt. 35
3 Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 77mm, lini cięcia 73 mm, załadowany ładunkiem
do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm), tkanki pośredniej (wysokość zszywki
po zamknięciu 1,8mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm), nóż zintegrowany ze staplerem
(Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia). szt. 5
4 Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 57mm do tkanki standardowej
(wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2 mm), nóż zintegrowany
ze staplerem (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia). szt. 35
5 Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 77mm do tkanki standardowej
(wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm), tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8mm) i grubej
(wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm), nóż zintegrowany ze staplerem (Zamawiający każdorazowo określi
przy zamawianiu rodzaj ładunku). 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: 541 265.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2021
Koniec: 30/11/2022
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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.2.13)

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 – Zestawy do procedur laparoskopowych
Część nr: 77

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestawy do procedur laparoskopowych
Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowaną artykulacją do 45 stopni w obie strony, z roracją
360 stopni, przeznaczonego do ładunków ładowanych w szczęki staplera, wykonujących zespolenie o długości
45 mm lub 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 34 cm, 44 cm.
(Zamawiający każdorazowo określi parametry rękojeści przy składaniu zamówienia)
Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego z artykulacją, umożliwiającego wykonanie zespolenia
na długości 45 mm lub 60 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki naczyniowej cienkiej (wysokość
zszywki 0,75 mm po zamknięciu), tkanki naczyniowej (wysokość zszywki 1 mm po zamknięciu), ładunki do
tkanki normalnej (wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki średnio grubej (wysokość
zszywki po zamknięciu 1,8 mm), ładunki do tkanki grubej (wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu). Wszystkie
ładunki przechodzące przez trokar o średnicy 12 mm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar ładunku przy
składaniu zamówienia.)
Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego z artykulacją, umożliwiającego wykonanie zespolenia
na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki bardzo grubej (wysokość otwartej
zszywki 4,2 mm, wysokość zszywki 2,3 mm po zamknięciu). Ładunki przechodzące przez trokar o średnicy
12 mm. Ładunki wyposażone w prążkowaną powierzchnię umożliwiającą atraumatyczny chwyt pozwalający
unieruchomić tkankę w trakcie wystrzelenia.
Jednorazowy trokar optyczny bezpieczny z separatorem tkanek 12mm, długość 100mm lub 150mm, z
wbudowaną redukcją 5-12mm, kaniula żebrowana, przezierna, umożliwia stosowanie endostaplera o tzw.
trzonie „oversize 12mm”, zawór umożliwiający insuflację i desuflację.
Jednorazowy trokar optyczny, bezostrzowy 12mm, długość 100mm lub 150mm, umożliwiający wprowadzenie
narzędzi 4,7mm-12,7mm bez ryzyka utraty odmy bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji, kaniula z
użebrowaniem w kształcie odwróconej choinki, przezierna, ze ściętym szczytem, zawór umożliwiający insuflację
i desuflację.
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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: 136 360.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2021
Koniec: 30/09/2022
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.2.13)

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 - Klipsownica laparoskopowa z klipasami w rozmiarze ML
Część nr: 78

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Klipsownica laparoskopowa, stalowa wielorazowego użytku, w rozmiarze ML, obrotowa o średnicy Ø10 mm
i długości roboczej 330 mm z portem luer-lock do mycia.Dystalna (wewnętrzna) część rękojeści ruchoma,
proksymalna (zewnętrzna) nie ruchoma.
Część robocza - dystalna (bransze) z wewnętrzną mikrostrukturą zapewniającą stabilne trzymanie klipsa w
klipsownicy. Kompatybilna z klipsami tytanowymi
W rozmiarze ML typu Vclip.
2 Klips tytanowy kompatybilny z klipsownicą w poz. 1 w rozmiarze ML w kształcie podkowy o przekroju
serca z zewnętrzną mikrostrukturą klipsa i wewnętrznym rowkowaniem, wykonane z niepirogennego tytanu,
który gwarantuje odpowiedni poziom biokompatybilności. Pakowane w sterylnych magazynkach po 4 i 6 szt.
Magazynek z warstwą kleju, umożliwiający przyklejenie zasobnika np. do obłożenia operacyjnego. W każdym
opakowaniu – co najmniej dwie samoprzylepne kontrolki identyfikujące do wklejania w protokole operacyjnym,
zawierające nazwę producenta, datę przydatności, datę produkcji i nr serii.

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
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Wartość bez VAT: 2 455.00 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.2.13)

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 - Dreny do arthropompy
Część nr: 79

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Klipsownica laparoskopowa, stalowa wielorazowego użytku, w rozmiarze ML, obrotowa o średnicy Ø10 mm
i długości roboczej 330 mm z portem luer-lock do mycia.Dystalna (wewnętrzna) część rękojeści ruchoma,
proksymalna (zewnętrzna) nie ruchoma.
Część robocza - dystalna (bransze) z wewnętrzną mikrostrukturą zapewniającą stabilne trzymanie klipsa w
klipsownicy. Kompatybilna z klipsami tytanowymi
W rozmiarze ML typu Vclip.
2 Klips tytanowy kompatybilny z klipsownicą w poz. 1 w rozmiarze ML w kształcie podkowy o przekroju
serca z zewnętrzną mikrostrukturą klipsa i wewnętrznym rowkowaniem, wykonane z niepirogennego tytanu,
który gwarantuje odpowiedni poziom biokompatybilności. Pakowane w sterylnych magazynkach po 4 i 6 szt.
Magazynek z warstwą kleju, umożliwiający przyklejenie zasobnika np. do obłożenia operacyjnego. W każdym
opakowaniu – co najmniej dwie samoprzylepne kontrolki identyfikujące do wklejania w protokole operacyjnym,
zawierające nazwę producenta, datę przydatności, datę produkcji i nr serii.

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: 3 600.00 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

09/07/2021
S131
https://ted.europa.eu/TED

68 / 92

Dz.U./S S131
09/07/2021
345444-2021-PL

69 / 92

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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 - Zestaw do krwawego pomiaru RR
Część nr: 80

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Zestaw do krwawego pomiaru RR Combitrans

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: 8 400.00 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.2.13)

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- Przyrządy do podaży do pomp AMIKA
Część nr: 81

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)
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: 8 000.00 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.2.13)

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 - Mankiet do ciśnienia do kardiomonitora
Część nr: 82

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Mankiet do ciśnienia do kardiomonitorów PHILIPS oraz WALMED
A Wielorazowe dla dorosłych, jeden wężyk, rozmiar 25-35cm Szt. 20
B Wielorazowe dla dorosłych, jeden wężyk, rozmiar 33-43cm / 47cm Szt. 10
C Wielorazowe dla dorosłych, dwa wężyki Szt. 10

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: 850.00 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.2.13)

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 – Intraductory i elektrody do czasowej stymulacji serca
Część nr: 83

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

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: 2 290.00 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.2.13)

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 - Akcesoria do VAPORYZATORA VAPR3
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Część nr: 84
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

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

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 85 - Końcówki do Shavera
Część nr: 85

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Końcówki do Shavera
1 Końcówka do Shavera, wielokrotnego użytku do tkanek miękkich. Ostrze wewnętrzne ząbkowane kształt
owalny o średnicy 5,5 mm Szt. 5
2 Końcówka do Shavera, wielokrotnego użytku do tkanek miękkich. Ostrze zewnętrzne
Ząbkowane kształt owalny o średnicy 5,5 mm Szt. 5
3 Końcówka do Shavera, wielokrotnego użytku do tkanek miękkich. Ostrze wewnętrzne gładkie kształt owalny o
średnicy 5,5 mm Szt. 5
4 Końcówka do Shavera, wielokrotnego użytku do tkanek miękkich. Ostrze wewnętrzne ząbkowane kształt
różyczka o średnicy 5,5mm 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: 8 400.00 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.2.13)

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 - Wielorazowe narzędzia laparoskopowe
Część nr: 86

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Wielorazowa rękojeść z blokadą, średnica 5mm, długość 34 cm, zaopatrzona w pin do koagulacji
monopolarnej z portem do płukania, pokrętło umożliwiające obrót o 360 stopni, ramię wykonane z materiału
PEEK, współosiowe gwintowanie składające się z dwóch blokujących się gwintów, wymienialne wielorazowe
pierścienie w uchwycie. Wskaźnik prawidłowego zamocowania końcówki.
2 Wielorazowa rękojeść z blokadą, średnica 5mm, długość 42 cm, zaopatrzona w pin do koagulacji
monopolarnej z portem do płukania, pokrętło umożliwiające obrót o 360 stopni, ramię wykonane z materiału
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PEEK, współosiowe gwintowanie składające się z dwóch blokujących się gwintów, wymienialne wielorazowe
pierścienie w uchwycie. Wskaźnik prawidłowego zamocowania końcówki.
3 Wielorazowa rękojeść bez blokady, średnica 5 mm, długość 34 cm, zaopatrzona w pin do koagulacji
monopolarnej z portem do płukania, pokrętło umożliwiające obrót o 360 stopni, ramię wykonane z materiału
PEEK, współosiowe gwintowanie składające się z dwóch blokujących się gwintów, wymienialne wielorazowe
pierścienie w uchwycie Wskaźnik prawidłowego zamocowania końcówki.
4 Wielorazowa rękojeść bez blokady, średnica 5 mm, długość 42 cm, zaopatrzona w pin do koagulacji
monopolarnej z portem do płukania, pokrętło umożliwiające obrót o 360 stopni, ramię wykonane z materiału
PEEK, współosiowe gwintowanie składające się z dwóch blokujących się gwintów, wymienialne wielorazowe
pierścienie w uchwycie Wskaźnik prawidłowego zamocowania końcówki.
5 Wielorazowe nożyczki z ostrzem typu Endocut, lekko zakrzywione długie; Podwójny przeciwstawny gwint do
połączenia z rękojeścią
6 Wielorazowe nożyczki z ostrzem typu Mini Endocut, lekko zakrzywione, krótkie; Podwójny przeciwstawny
gwint do połączenia z rękojeścią
7 Wielorazowy grasper typu Fenestrated, okienkowy z żebrowaniem; Podwójny przeciwstawny gwint do
połączenia z rękojeścią,
8 Wielorazowy grasper typu Lapclinch, większe ząbkowanie w części dystalnej i gładki obszar w części
proksymalnej; Podwójny przeciwstawny gwint do połączenia z rękojeścią,
9 Wielorazowy grasper typu Long Fenestrated, długie szczęki z mikroząbkowaniem zapewniające
atraumatyczny uchwyt; Podwójny przeciwstawny gwint do połączenia z rękojeścią,
10 Wielorazowy grasper typu Hunter o tradycyjnym wzorze; Podwójny przeciwstawny gwint do połączenia z
rękojeścią,
11 Wielorazowy dissector typu Traditional Maryland o delikatnym wygięciu i stożkowatym kształcie; Podwójny
przeciwstawny gwint do połączenia z rękojeścią,
12 Tacka sterylizacyjna przeznaczona na 9 końcówek
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: 18 406.00 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.2.13)

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 – Przyrząd przelewowy
Część nr: 87
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Przyrząd przelewowy do mieszania płynów z portami Typu – Transofix

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: 450.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2021
Koniec: 30/09/2022
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.2.13)

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 - Zestawy infuzyjne do pompy infuzyjne ALARIS
Część nr: 88

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Zestawy do pompy infuzyjne ALARIS
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)
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: 2 500.00 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.2.13)

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 89 - Czujniki do saturacji dla noworodków – typu Nellcor
Część nr: 89

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
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
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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: 510.00 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.2.13)

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 - Akcesoria jednorazowe do urządzenia do resuscytacji. Zestaw z podgrzewaczem
Część nr: 90

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
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
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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: 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.2.13)

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- Podkład w rolce podfoliowany
Część nr: 91

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

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: 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.2.13)

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 92– Generatory nCPAP do układu wspomagania oddechowego
Część nr: 92

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Generator nCPAP do układu wspomagania oddechowego. Zamawiający posiada urządzenie do resuscytacji i
ogrzewania - PANDA
Przyłącze/adapter jednorazowego użytku do układów oddechowych pacjenta do respiratora z funkcją Ncpap,
konstrukcja przyłącza minimalizuje występowanie
W przyłączu martwych przestrzeni poprzez oddzielenie przepływu wdechowego
I wydechowego; przyłącze z możliwością regulacji kąta nachylenia w miejscu mocowania końcówek
donosowych i maseczek. W komplecie stożkowy klin piankowy zapewniający optymalną izolację pomiędzy
systemem rurowym a generatorami nCPAP; zwiększający stabilność całego układu;
2 Jednorazowe końcówki donosowe
Silikonowe końcówki donosowe do zamocowania przy adapterze/przyłączu przystosowane rozmiarami dla
noworodków od 500g wagi ciała, strona końcówki skierowana do pacjenta wyprofilowana owalnie, wpustki
donosowe, bardzo miękkie, taliowane.. Rozm. XS, S, M, L, XL.
3 Jednorazowe maseczki
Silikonowe maseczki oddechowe do zamocowania przy adapterze/przyłączu przystosowane rozmiarami dla
noworodków od 500g wagi ciała. Rozm. XS,S, M, L, XL.
4 Jednorazowe czapeczki do mocowania generatorów
Czapeczki jednorazowego użytku wyposażone w rzep umożliwiający umocowanie przyłącza oraz komplet
tasiemek do mocowania końcówek donosowych i masek. Czapeczki wykonane z materiału umożliwiającego
przymocowanie rzepów tasiemek w dowolnym punkcie czapeczki. Rozm. XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.

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: 1 490.00 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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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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 – Protezy dróg żółciowych
Część nr: 93

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Stenty (protezy dróg żółciowych) – teflonowe – do drenażu przewodów żółciowych, materiał – teflon (PTFE)
1 Średnica / długość - 7F/7cm szt. 2
2 Średnica / długość – 7F/15cm szt. 2
3 Średnica / długość – 8,5F/7cm szt. 2
4 Średnica / długość – 8,5F/12cm szt. 2
5 Średnica / długość – 10F/5cm szt. 2
6 Średnica / długość – 10F/15cm szt. 2
7 Średnica / długość – 11,5F/5cm szt. 2
8 Średnica / długość – 11,5F/10cm szt. 2

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: 1 200.00 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.2.13)

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 - Zestaw siatka i stapler do fiksacji
Część nr: 94

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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33140000 Materiały medyczne
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Częściowo wchłanialna, makroporowata siatka umożliwiająca wszechstronne wykonywanie różnych
operacji naprawczych przepukliny pachwinowej. Monofilamentowy kompozyt włókien polipropylenu i włókien
poliglekapronu–25; gramatura 28 g/m2; średnica porów 3-4 mm; wchłanialny element poliglekapron-25 (ok.
84 dni) cienkie filamenty – poniżej 1 mm; niski odsetek kurczenia siatki po implantacji – ok. 1,9 %; elastyczny,
którego naciągnięcie ma proporcje wymiarowe 4:1, rozmiar 10 15 cm oraz stapler jednorazowy do fiksacji siatek
przepuklinowych 5 mm, zawierający 25 zszywek syntetycznych wchłanianych o dwóch miejscach przyczepnych
do tkanki zawierający wskaźnik zużycia zszywek.

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: 56 250.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2021
Koniec: 30/09/2022
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.2.13)

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 - Zestaw do nakłucia jamy opłucnowej
Część nr: 95

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1 Zestaw do nakłucia jamy opłucnowej – worek do zbiórki odprowadzanych płynów o pojemności 2000ml z
zastawką przeciwzwrotną i odpływem, skalowany co 100ml, strzykawka o pojemności 60ml, trzy igły o długości
55mm (14G, 16G, 19G), kranik trójdrożny, wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu. szt. 200
PAKIET NR 96 - Hypoalergiczne paski do zamykania brzegów ran
Pojedyncze opakowanie każdego produktu powinno być zaopatrzone w etykietę zawierającą: nazwa w języku
polskim, seria, data ważności
Lp. Produkt Średnioroczne
Zapotrzebowanie
1 Hypoalergiczne, samoprzylepne paski do bezurazowego zamykania brzegów ran, wzmocnione 100 mm x 12
mm /+ - 3mm/ x 6 pasków w 1 opakowaniu 100 op.
2 Hypoalergiczne, samoprzylepne paski do bezurazowego zamykania brzegów ran, wzmocnione 75 mm x
6mm /+ - 3mm/ x 3 paski w 1 opakowaniu 150 op.
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
Początek: 18/11/2021
Koniec: 17/09/2022
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.2.13)

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 - Hypoalergiczne paski do zamykania brzegów ran
Część nr: 96

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Hypoalergiczne, samoprzylepne paski do bezurazowego zamykania brzegów ran, wzmocnione 100 mm x 12
mm /+ - 3mm/ x 6 pasków w 1 opakowaniu
2 Hypoalergiczne, samoprzylepne paski do bezurazowego zamykania brzegów ran, wzmocnione 75 mm x
6mm /+ - 3mm/ x 3 paski w 1 opakowaniu
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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: 225.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 18/11/2021
Koniec: 17/09/2022
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.2.13)

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 – Podkłady jednorazowe chłonne
Część nr: 97

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 15 220.00 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.2.13)

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 98 – Maty chłonne na podłogę
Część nr: 98

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
2

1 Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3l/m ) rozmiar 71x101 cm
Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji,
wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności,foliowy nieprzemakalny, antyposlizgowy
spód zapobiegający przesuwaniu się produktu po mokrej podłodze. Możliwość repozycjonowania.
2

2 Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3l/m ) rozmiar 71x142 cm.
Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji,
wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności,foliowy nieprzemakalny, antyposlizgowy
spód zapobiegający przesuwaniu się produktu po mokrej podłodze.
2

3 Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3l/m ) rozmiar 71x182 cm.
Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji,
wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności,foliowy nieprzemakalny, antyposlizgowy
spód zapobiegający przesuwaniu się produktu po mokrej podłodze.
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: 5 379.20 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2021
Koniec: 30/09/2022
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.2.13)

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 99 - Oprawa okularowa z wymiennymi osłonkami
Część nr: 99

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

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: 820.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2021
Koniec: 30/09/2022
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.2.13)

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:
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Pakiet nr 100 – Kombinezon ochronny
Część nr: 100
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kombinezon ochronny wykonany z laminatu (włókniny polipropylenowej oraz polietylenu) o gramaturze 63g/m2.
Szwy poliestrowe dodatkowo zakryte taśmą. Wyposażony w trójpanelowy kaptur z elastycznym wykończeniem.
Wyposażony w gumkę z tyłu w pasie, nadgarstkach oraz kostkach. Suwak zakryty samoprzylepną patką.
Wersja bez butów. Kombinezon jako środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem PE
i Rady UE 2016/425. Różne rozmiary według potrzeb Zamawiającego.

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: 19 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2021
Koniec: 30/09/2022
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.2.13)

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 101 - System do zbierania wymiocin
Część nr: 101

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1 Jednorazowy szczelnie zamykany system (torba foliowa + wkładka pochłaniająca zapach i ciecz; nie mniej niż
500ml) przeznaczony do zbierania wymiocin.
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: 950.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2021
Koniec: 30/09/2022
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.2.13)

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 102 – Strzykawki, przedłużacze, przyrządy i worek – do podaży leków światłoczułych
Część nr: 102

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

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. 1000
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”, -
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dren PVC o średnicy wewnętrznej 1.24 mm, - łącznik stożkowy luer-lock “żeński”, - osłonka łącznika luer-lock.
Kompatybilny z strzykawkami
Przedłużacze do pomp infuzyjnych: - sterylizowane EO, - opakowanie jednostkowe typu blister-pak, - długość
1,5m
2 Przedłużacz do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych szt. 750
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. 2000
4 Worek do ochrony leków światłoczułych.
Rozmiar: 100-250ml szt. 50
Rozmiar: 500-1000ml szt. 50
Rozmiar: 3000ml szt. 50
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: 6 307.50 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2021
Koniec: 30/09/2022
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.2.13)

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 103 -Worki stomijne
Część nr: 103

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)
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: 1 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2021
Koniec: 30/09/2022
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.2.13)

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 104 -Jednorazowa maszynka do golenia
Część nr: 104

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

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: 750.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2021
Koniec: 30/09/2022
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.2.13)

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 105 – Pojemniki na zużyte igły
Część nr: 105

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do magazynu Zamawiającego bez rozkładania towaru na półki – o magazynu Apteki lub do magazynu
ogólnego. Dostarczenie towaru - sprzęt jednorazowego użytku – magazyn Apteka – Budynek D (parter)

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Pojemniki na zużyte igły
A 2L
B 5L

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: 7 950.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2021
Koniec: 30/09/2022
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.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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:
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1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni:
— aktualnej na dzień składania informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej
złożeniem.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów o którym mowa składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
6.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa
W pkt 5.1. lit. c) SWZ, jeżeli wykaże, że: zrealizował co najmniej (3) trzy dostawy o wartości min. zł brutto każda
określone poniżej dla poszczególnych pakietów:
Dla Pakietów nr – 6,10,11,13,16,33,34,38,39,44,45,49,53,55,59,67,70,73,82,87,89,96,99,101,103,104 każda o
wartości nie niższej niż 500,00 PLN brutto,
Dla Pakietów nr –
19,20,25,26,27,28,30,31,32,36,37,40,50,54,57,58,62,63,64,65,68,69,71,74,78,79,83,88,92,93,95 każda o
wartości nie niższej niż 2 000,00 PLN brutto,
Dla Pakietów nr – 2,7,8,15,17,21,23,29,35,41,43,46,47,48,61,66,72,80,81,85,90,91,98,102,105 każda o
wartości nie niższej niż 5 000,00. PLN brutto,
Dla Pakietów nr – 1,3,9,12,14,22,24,42,51,56,84,86,97,100 każda o wartości nie niższej niż 20 000,00 PLN
brutto
Dla Pakietów nr – 4,5,18,52,60,76,94 każda o wartości nie niższej niż 50 000,00 PLN brutto
Dla Pakietów nr – 75,77 każda o wartości nie niższej niż 100 000,00 PLN brutto
Których przedmiotem były wyroby medyczne jednorazowego użytku (asortymentowo porównywalne
Z przedmiotem zamówienia). Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca dołączy wykaz wykonanych, a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania
I odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Umowa będzie realizowana sukcesywnie wg bieżących potrzeb Zamawiającego określonych w składanych
zamówieniach kolejnych partii dostawy po cenach jednostkowych nie wyższych niż ustalonych w formularzu
cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy przez okres na jaki została zawarta, chyba że
wcześniej wyczerpana zostanie cena całkowita, o której mowa w ust. 1 UMOWY(projekt)

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/08/2021
Czas lokalny: 10:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 09/10/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 10/08/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Miejsce otwarcia ofert: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 9, 41-100
Siemianowice Śląskie, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - Budynek C, poziom -1, pokój C 121
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja i przybyli Wykoanwcy

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
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/07/2021
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