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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90749-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Siemianowice Śląskie: Materiały medyczne
2017/S 049-090749
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
ul. 1. Maja 9
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Osoba do kontaktów: Krzysztof Kot
41-100 Siemianowice Śląskie
Polska
Tel.: +48 322281886
E-mail: kkot@zozsiemianowice.pl
Faks: +48 322281886
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zozsiemianowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw drobnego sprzętu
medycznego jednorazowego użytku.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS PL22A
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II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich
Sp. z o.o. dostaw drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku – podzielonego na 102 pakiety.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

II.1.7)

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

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 832 407,45 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: PAKIET NR 1 – stzrykawka j.u od 2 ml – 20 ml
1)
Krótki opis
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 oraz informacja o
braku ftalanów.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 18 714 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: PAKIET NR 2 – strzykawki inne
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1)

Krótki opis
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
6 strzykawka bursztynowa 50ml.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 734 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

3 / 48

Część nr: 3
Nazwa: PAKIET NR 3 – Oprawa okularowa z wymiennymi osłonkami – okulary ochronne na blok operacyjny
1)
Krótki opis
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.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 380 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: PAKIET NR 4 – Igła jednorazowego użytku
1)
Krótki opis
Igła jednorazowego użytku od 0,45 – 1,2
1 0.45 szt. 8 000
2 0.5 szt. 12 000
3 0.6 szt. 6 000
4 0.7 szt. 6 000
5 0.8 szt. 60 000
6 0.9 szt. 36 000
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7 1.2 szt. 60 000
8 1.6 szt. 3 000
9 Igła bezpieczna, z ostrzem zorientowanym w kierunku osłony zabezpieczającej, która umożliwia iniekcje
pod małym kątem. igła i osłona igły integralnie ze sobą połączone (bez możliwości odłączenia igły od osłony
zabezpieczającej). Słyszalne kliknięcie potwierdzające bezpieczne zamontowanie igły i słyszalne potwierdzenie
aktywacji mechanizmu zabezpieczającego jednym palcem, bez potrzeby użycia twardej powierzchni.
Kompatybilne ze strzykawkami luer lock i Luer. Wykonane w technologii umożliwiającej pewne i bezpieczne
mocowanie na końcówce luer (metalowy zatrzask wewnątrz nasadki igły (opakowanie 100szt.)
30G ½" (0,3 x 13 mm)
27G ½" (0.4 x 13 mm)
27G ¾" (0,4 x 19 mm)
27G 1 ½" " (0.4 x 40 mm)
25G 5/8" (0.5 x 16 mm)
25G 1" (0.5 x 25 mm)
23G 1" (0.6 x 25 mm)
23G 1 ¼" (0.6 x 30 mm)
22G 1 ¼" (0.7 x 30 mm)
21G 1" (0.8 x 25 mm)
21G 1½" (0.8 x 40 mm)
20G 1" (0.9 x 25 mm)
20G 1½ " (0.9 x 40 mm)
18G 1 ½" (1.2 x 40 mm) Szt. 2000
10 Igły do pena 0,33 x 12,7 op. a100 szt op. 20
11 Igły do pena 0,25 x 6 op. 5
12 Igły do pena 0,30 x 8 op. 5
13 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. Op. 5
14 Tępa igła do pobierania i rozpuszczania leków, z otworem ułożonym centralnie, ostrze igły ścięte pod kątem
45 stopni, rozmiar 18G (1,2mm x 40 mm i 25mm do wyboru przez Zamawiającego), elektropolerowane w celu
uzyskania gładkości, sterylizowane radiacyjnie, op. a 100 szt Op. 10
15 Tępa igła do pobierania i rozpuszczania leków, z otworem ułożonym centralnie, ostrze igły ścięte pod kątem
45 stopni, z filtrem 5 mikronów, rozmiar 18G (1,2 mm x 40 mm), elektropolerowane w celu uzyskania gładkości,
sterylizowane radiacyjnie, kolor nasadki igieł inny niż igieł bez filtra, op. a 100 szt. Op. 10.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 534,60 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
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Nazwa: PAKIET NR 5 -Różne wyroby jednorazowego użytku
1)
Krótki opis
Różne wyroby jednorazowego użytku
1 kanka doodbytnicza 10 x 400 szt. 40
2 elektrody EKG żelowane dla dorosłych do EKG, piankowe, 43x51 mm. (+/-10 %) szt. 20 000
3 zestaw do lewatywy – niesterylny szt. 2 800
4 zbiornik do dobowej zbiórki moczu – 2 litrowy szt. 4 000
5 fartuch z folii szt. 5 200
6 żel USG 0,5 l. szt. 600
7 Zestaw do odsysania z pola operacyjnego z końcówką z rączką, zagięta z otworami odbarczającymi, z
uchwytem ergonomicznym, bez lub z kontrolą odsysania, długość końcówki ssącej 155mm ( z rączką 220mm),
średnica wew. 4.6, zew. 6.5 (mm); dren o długości 2,1 m i średnicy wew. 5.6, zew. 8.0, sterylny, podwójnie
pakowany w worek foliowy perforowany i zewnętrzne opakowanie folia-papier. szt. 1 500
8 zestawy do pomiaru O C Ż szt. 500
9 żel EKG – 0,5 l. szt. 60
10 opaska identyfikacyjna dla noworodków szt. 2 000
11 opaska identyfikacyjna dla dorosłych szt. 8 000
12 staza automatyczna z możliwością dezynfekcji szt. 50
13 worki stomijne szt. 300
14 zacisk do pępowiny szt. 1 200
15 pojemnik na igły 1 litrowy szt. 200
16 przedłużka do pompy strzykawkowej – ciemna szt. 400
17 dreny Pezera 28-34 szt. 400
18 butelka Redone 200ml. Sterylna szt. 1 500
19 nebulizator jednorazowy (ustnik+ trójnik + inhalator + wężyk od 1,8 do 2,5 m)
Nebulizator do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie
0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką
co 1 ml, średnia średnica nebulizowanych czastek (MMAD) 2,7 µm potwierdzona w katalogach producenta,
czysty biologicznie. szt. 100
20 nebulizator jednorazowy (maska+ trójnik + inhalator + wężyk od 1,8 do 2,5 m)
parametry nebulizatora jw. szt. 100
21 Dreny Kehra 8 – 18 dł. 700 mm (+/- 10 %) szt. 300
22 Kapturek blokujący (korek) typu Luer Lock – sterylne szt. 4 000
23 Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi szt. 700
24 Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku rozmiar M, S, L szt. 1 200
25 Zestaw do cystotomii (punkcji) nadłonowej szt. 10
26 Kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu-tworzywa odpornego na
mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii.
Kranik ma posiadać białe trójramienne pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kraników i
podwójny: optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, jałowy, j.u., Niezależnie obracająca
się nakrętka luer lock umożliwiająca podłączenie kranika z innym złączem luer lock bez konieczności skręcania/
obracania łączonych elementów.Wyposażony w znaczniki: czerwony dla oznaczenia linii tętniczej, niebieski dla
oznaczenia linii żylnej, objętość wypełnienia 0,22 ml, sterylizowany radiacyjnie. szt. 1 200
27 Rampa trójkranikowa (Listwa pięciodrożna ) bez przedłużacza wykonana z polisulfonu, kraniki różnobarwe
dla łatwego oznaczenia linii, z optycznym wskażnikiem połozenia ,z niezależnie obracajacą się nakrętką
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umożliwiająceą połączenie z innym złączem bez konieczności skręcania/obracania łaczonych elementów, bez
PCV, lateksu, przystosowana do współpracy z pompą infuzyjną. szt. 150
28 Zatyczki do cewników szt. 600
29 Zestaw do transfuzji wymiennej szt. 5
30 Woreczki na mocz dla noworodków szt. 200
31 Okulary do fototerapii duże szt. 300
32 Okulary do fototerapii średnie szt. 300
33 Bocianki jednorazowe szt. 200
34 Wieszaki do worków na mocz szt. 500
35 Łączniki do ssaka szt. 200
36 Termometr lekarski – elektroniczny szt. 200
37 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 szt. 100.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 70 307,60 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: PAKIET NR 6 – Extra Spike Plus
1)
Krótki opis
Extra Spike Plus
Przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, umożliwiający pobieranie z pojemnika
zbiorczego z kolcem standardowym. Posiada filtr hydrofobowy bakteryjny 0,2 µm, i zatyczkę domykaną ręcznie
w kolorze białym. Objętość wypełnienia 0,27ml. Wolny od lateksu i PCV.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 000 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: PAKIET NR 7 – Przyrządy do przetoczeń
1)
Krótki opis
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; komora kroplowa 20 kropli=1ml+0,1 ml ;powierzchnia filtracji min.15 cm2; dł. drenu 150 cm; rolkowy
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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
Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną
powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami, odpowietrznik z filtrem
przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową klapką, elastyczna komora kroplowa o wielkości 5,5 cm,
kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0,1ml, filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości
oczek 15μm, ,miękki elastyczny dren o długości min. 150cm, uniwersalne zakończenie drenu Luer-Lock,
precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy, oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi
kapturkami, jednorazowego użytku, niepirogenny, nietoksyczny, bezlateksowy, opakowanie jednostkowe zgodne
z normami PN-EN 556 i PN-EN 868, typu blister-pack z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj
przyrządu, sterylizowany tlenkiem etylenu.
3 Przedłużacz do pompy infuzyjnej od 1,5 m do 2,5 m.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 18 380 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: PAKIET NR 8 – igła do aspiracji szpiku kostnego
1)
Krótki opis
1 Igła do aspiracji szpiku kostnego 18/30 szt. 100.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 050 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: PAKIET NR 9 – ostrza do skalpeli
1)
Krótki opis
Ostrza do skalpela
10 op. 70
11 op. 40
15 op. 40
22 op. 80
24 op. 20.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
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Szacunkowa wartość bez VAT: 3 250 PLN
4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: PAKIET NR 10 – papiery EKG i USG
1)
Krótki opis
Papier EKG – z nadrukiem
1 Papier EKG 112 x 25 rol. 300
2 Papier EKG 104 x 40 rol. 150
3 Papier EKG 210 x 25 rol. 150
4 Papier EKG do defibrylatora ZOOL rol. 15
5 Papier do drukarki RTG (videoprinter) UPP – 210 HD rol. 5
6 Papier do EKG 60 x 25 do aparatu Aspel – Green rol. 200.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 571,25 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11
Nazwa: PAKIET NR 11 – Cewnik do tlenu przez Ambu
1)
Krótki opis
Cewnik do tlenu przez Ambu z prostą końcówką – cewniki o długości 2,1m i 4,26m.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 825 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12
Nazwa: PAKIET NR 12 – Kaniula – wenflon
1)
Krótki opis
Kaniula – venflon od 0,9 – 2,1 – cewnik wykonany z poliuretan (PUR), koreczek samodomykajacy, 4 paski
RTG
1 kaniula 0,8/0.9
2 kaniula 1.0/1.1
3 kaniula 1.2/1.3
4 kaniula 1.4/1.5
5 kaniula 1.7/1.8
6 Kaniula 2.0/2.1/2.2.
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2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 26 180 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

9 / 48

Część nr: 13
Nazwa: PAKIET NR 13 – Kaniule, gotowe strzykawki do przepłukań
1)
Krótki opis
1 Kaniula do wkłuć żylnych typ Neoflon wykonana z PTFE bez portu bocznego ze zdejmowanym uchwytem do
wprowadzania, bez pasków RTG, widoczna w USG, o przepływie 13ml/min, pakowana w sztywne opakowanie
blister i Tyvec bez celulozy uniemożliwiające przypadkowe rozerwanie i utratę jałowości, w rozmiarach:
— śred. zew. 0,6mm, dł. 19mm, 26 G; – śred. zew. 0,7mm, dł. 19mm, 24 G.
2 Kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z załączonymi opublikowanymi badaniami
klinicznymi na biokompatybilność poliuretanu, min. 5 pasków RTG, w systemie zamkniętym, wyposażona w
automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem. Otwór przy ostrzu igły umożliwiający pojawienie
się krwi pomiędzy igłą a cewnikiem – potwierdzający wejście do naczynia podczas kaniulacji, drenik z klemą
zamykającą połączony bezpośrednio z kaniulą zakończony konektorem typu Y. Konektor typu Y zakończony
łącznikiem bezigłowym (membrana split septum zewnętrznie osadzona na przezroczystym konektorze)
oraz filtrem odpowietrzającym. Pakowana w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczająca przed utratą
jałowości. Wraz z kaniulą należy dostarczyć transparentny opatrunek z oddychającą membraną z ramką z
pianki oraz z elastycznymi taśmami do mocowania.
3 Zamknięty system dostępu naczyniowego, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, pakowany pojedynczo,
kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji,
jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum (wystającą częściowo poza obudowę)
osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym plastikowym konektorze, niesprzyjającą kolonizacji
bakterii. Bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min.
przepływie 525ml/min. zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 10555-5. Wytrzymały na ciśnienie płynu
iniekcyjnego 17,2 bara=250 psi, wytrzymały na ciśnienie zwrotne 6,7 bara=97 psi, o przestrzeni martwej
wynoszącej maksymalnie 0,10 ml. Możliwość podłączenia u pacjenta do 7 dni lub 100 aktywacji. Dostosowany
do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi.
4 Gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego, fabrycznie napełnione NACl
0,9 %, o pojemności: 3 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 8 ml), posiadające zabezpieczenie
uniemożliwiające wyjście roztworu soli fizjologicznej poza przestrzeń sterylną strzykawki, długi korek
zamykający strzykawkę o dł. min. 12 mm, posiadający gwintowe przedłużenie zamykające wejście do
strzykawki Luer Lock, krótki tłok strzykawki (tłok całkowicie chowający się w cylindrze po opróżnieniu
strzykawki), ze znacznikiem pierwotnego obszaru sterylności przestrzeni wewnątrz strzykawki, okres ważności
3 lata
5 Gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego, fabrycznie napełnione NACl
0,9 %, o pojemności: 5 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 9 ml), posiadające zabezpieczenie
uniemożliwiające wyjście roztworu soli fizjologicznej poza przestrzeń sterylną strzykawki, długi korek
zamykający strzykawkę o dł. min. 12 mm, posiadający gwintowe przedłużenie zamykające wejście do
strzykawki Luer Lock, krótki tłok strzykawki (tłok całkowicie chowający się w cylindrze po opróżnieniu
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strzykawki), ze znacznikiem pierwotnego obszaru sterylności przestrzeni wewnątrz strzykawki, okres ważności
3 lata
6 Gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego, fabrycznie napełnione NaCl 0,9
%, o pojemności: 10 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 14 ml), posiadające zabezpieczenie
uniemożliwiające wyjście roztworu soli fizjologicznej poza przestrzeń sterylną strzykawki, długi korek
zamykający strzykawkę o dł. min. 12 mm, posiadający gwintowe przedłużenie zamykające wejście do
strzykawki Luer Lock, krótki tłok strzykawki (tłok całkowicie chowający się w cylindrze po opróżnieniu
strzykawki), ze znacznikiem pierwotnego obszaru sterylności przestrzeni wewnątrz strzykawki,okres ważności 3
lata
7 Strzykawka fabrycznie napełniona 0,9 % NaCL do przepłukiwania dostępu naczyniowego o pojemności 10 ml
całkowicie sterylna (również na zewnątrz) do zastosowania w sterylnym polu, strzykawka o średnicy strzykawki
o poj. 10 ml, całkowita pojemność cylindra maksymalnie 14 ml, długi korek zamykający strzykawkę o dł. min.
12 mm, posiadający gwintowe przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, krótki tłok strzykawki
(tłok całkowicie chowający się w cylindrze po opróżnieniu strzykawki), ze znacznikiem pierwotnego obszaru
sterylności przestrzeni wewnątrz strzykawki, okres ważności 3 lata.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 53 810 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14
Nazwa: PAKIET NR 14 – Igła pod pajęczynowa
1)
Krótki opis
Igła pod pajęczynowa z dopasowanymi prowadnicami do rozmiaru igły, sterylna
1 Nr 22 G
2 Nr 25 G
3 Nr 26 G
4 Igła pod pajęczynowa 0,7x120 / 26G 130mm
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
1 Nr 26 G P-P
2 Nr 25 G P-P.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 15 640 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15
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Nazwa: PAKIET NR 15 – zestawy do wkłuć
1)
Krótki opis
1 Zestaw zawierający igłę Tuohy 18G, której budowa umożliwia wprowadzenie igły podpajęczynówkowej bez
dodatkowego otworu na końcu oraz płynną zmianę głębokości wkłucia igły PP z możliwością zablokowania
jej na każdym poziomie oznaczonym w milimetrach na uchwycie igły. Skalowana co 10 mm, opcjonalnie
zdejmowane „skrzydełka”; Igła podpajęczynówkowa 27G, długości 115 do 122mm z otworem bocznym (Pencil
Point) oraz uchwytem umożliwiającym obrót igłą o 360 stopni mimo ufiksowania jej w igle Tuohy, cewnik z
trzema otworami bocznymi, wykonany z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania,
znaczniki długości; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96 h; strzykawka niskooporowa z
końcówką luer slip 10 ml; łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie; prowadnik i etykieta
identyfikacyjna cewnika ZO.
2 Zestaw ma zawierać: dwuświatłowy cewnik 7F/20cm, o kanalikach 14Ga/18Ga, wykonany z poliuretanu,
kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem
przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami
na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y”
z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki,
rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z
aplikatorem, igłę wprowadzająca, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą,
strzykawkę 5ml, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne.
3 Zestaw do wkłuć centralnych z trzyświatłowym cewnikiem 7F/20
Zestaw ma zawierać: trzyświatłowy cewnik 7F/20cm, o kanalikach 16Ga/18Ga/18Ga, wykonany z poliuretanu,
kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem
przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami
na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik "Y"
z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki.
rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką .. J" ze znacznikami głębokości z
aplikatorem. igłę wprowadzająca, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą,
strzykawkę 5m!, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 28 200 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16
Nazwa: Pakiet nr 16 – Szczotki chirurgiczne
1)
Krótki opis
1 Szczotki chirurgiczne do mycia rąk (300 krotna sterylizacja).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 750 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 17
Nazwa: Pakiet nr 17 – Cewniki i zestawy cewników
1)
Krótki opis
1 Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych rozmiar, posiadający barwne oznaczenie rozmiaru na
konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu, w rozmiarach: CH 12,14,16,18,20, –
dł. 600 mm
2 Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych posiadający barwne oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru
na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu, w rozmiarze: CH 8
3 Cewnik do podawania tlenu przez nos, bezftalonowy
4 Cewniki Nelaton, posiadający barwne oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika oraz
fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu, w rozmiarach: CH 12 – 18
5 Cewnik Tiemana, posiadający barwne oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika oraz
fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu, w rozmiarach: CH 10 – 18
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 30-50 ml, min. 4
otwory drenujące nad balonem parzyście naprzeciwległe i naprzemianległe. Średnice CH: 14-30 co 2 kodowane
barwnie na porcie Luer Slip z miękką lateksową zastawką antyzwrotną. Rozmiar cewnika, zakres pojemności
balonu i logo producenta podane na łączniku cewnikowym. Pakowany podwójnie folia- papier/folia. Maksymalny
czas utrzymania 7 dni. Sterylizowany radiacyjnie.
7 Zestaw: cewnik Foley 100 % silikon ØCH: 12-24. Dł. cewnika 41 cm. Poj. balonu 10 ml. z wypełnienie
balonu: załączona strzykawka 10 ml z 10 % roztworem gliceryny – zapewniająca szczelność balonu przez
6 tygodni bez konieczności cotygodniowej rewizji polegającej na opróżnieniu balonu z wody i ponownego
jego wypełnienia zadaną ilością wody. Cewnik z końcówką i linią cieniodajną w RTG na całej długości.
Transparentny. Sterylizowany EtO. Dwie naklejki z nr REF i serii do dokumentacji. Czas utrzymania do 6
tygodni.
8 Zestaw: cewnik Foley 100 % silikon ØCH: 12-22. Dł. cewnika 41 cm. Poj. balonu 10 ml. z wypełnienie
balonu: załączona strzykawka 10 ml z 10 % roztworem gliceryny – zapewniająca szczelność balonu przez
6 tygodni bez konieczności cotygodniowej rewizji polegającej na opróżnieniu balonu z wody i ponownego
jego wypełnieniania zadaną ilością wody. Cewnik z końcówką i linią cieniodajną w RTG na całej długości.
Transparentny. Sterylizowany EtO .Zintegrowany fabrycznie z workiem kolekcyjnym uniwersalnym łącznikiem
schodkowym, z bezigłowym portem do pobierania próbek moczu, komorą kroplową (Pasteur'a) wyposażoną
w filtr odpowietrzający oraz w zastawką antyrefluksyjną, nieprzepuszczalny dla bakterii i szczelny filtr
odpowietrzający na worku, czytelną podziałka w ml, elastyczny, odporny na zagięcie dren łączący, z zaciskiem
i klamrą oraz z optymalnym mocowaniem systemu dzięki podwójnemu hakowi z dodatkowym podwiązaniem, z
systemem zapobiegającym kapaniu- dolny kranik spustowy do obsługi jedną ręką + schowek na dren spustowy.
Dwie naklejki z nr REF i serii do dokumentacji. Czas utrzymania do 6 tygodni.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 31 222 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
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Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 18
Nazwa: Pakiet nr 18 – Klipsy tytanowe
1)
Krótki opis
1 Klipsy tytanowe do laparoskopii – średnio duże. Zamawiający posiada klipsownice PL 503R firmy
Aesculap.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 800 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 19
Nazwa: Pakiet nr 19 – Dreny do arthropompy
1)
Krótki opis
Dreny do arthropompy.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 050 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 20
Nazwa: Pakiet nr 20 – Akcesoria do VAPORYZATORA VAPR3
1)
Krótki opis
Akcesoria do VAPORYZATORA VAPR3
1 Elektroda 3,5mm, boczna, sztywna, (kolano/bark)
2 Elektroda 3,5mm,boczna, flex (kolano/bark)
3 Elektroda 3,5mm, haczykowa, (kolano)
4 Elektroda z odsysaniem (kolano/bark)
5 Rękojeść VARPR3.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 14 000 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 21
Nazwa: Pakiet nr 21 – Ostrza do piły
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1)

Krótki opis
Ostrza do piły (Zamawiający posiada piłę firmy Aesculap – Acculan) dł. Ramienia 90mm, szerokość 25mm,
grubość 1,27mm.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 900 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 22
Nazwa: Pakiet nr 22 – Filtr do nawiewu laminarnego.
1)
Krótki opis
1 Filtr do nawiewu laminarnego. Zamawiający posiada nawiew Firmy SEMIFILAND.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 600 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 23
Nazwa: Pakiet nr 23 – Akcesoria do diatermii
1)
Krótki opis
Akcesoria do diatermii
1 Przewód bipolarny do elektrokoagulacji od 3 do 5 m z wejściem 2 pinowym
2 Uchwyt elektrody z dwoma przyciskami dł. od 3 do 5 m, trzpień Ø 4 mm
3 Uchwyt elektrody z dwoma przyciskami dł. od 3 do 5 m, trzpień Ø 2,35 mm ±0,05
4 Nożyki proste do uchwytów elektrody do uchwytów Ø 4 mm
5 Nożyki proste do uchwytów elektrody do uchwytów Ø 2,35 mm±0,05
6 Igły do uchwytów elektrody do uchwytów Ø 4 mm
7 Igły do uchwytów elektrody do uchwytów Ø 2,35 mm±0,05
Penseta bipolarna prosta
A 110 – 145 mm (0,5mm)
B 155 – 170 mm (2mm)
C 180 – 200 mm (2mm)
D 220 – 230 mm (2mm).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 20 495 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
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Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 24
Nazwa: Pakiet nr 24 – Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego
1)
Krótki opis
1 Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego – igły Tuohy 16G, 18G ze stałymi skrzydełkami lub opcjonalnie
rozłączane skrzydełka i znacznikami długości, cewnik poliamidowy z miękką atraumatyczną końcówka,
strzykawka LOR, mały filtr płaski, łącznik do cewnika, wolny od latexu.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 920 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 25
Nazwa: Pakiet nr 25 – Intraductor i Elektroda do czasowej stymulacji serca
1)
Krótki opis
Intraductor i Elektroda do czasowej stymulacji serca
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.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 10 000 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 26
Nazwa: PAKIET NR 25 – Elektrody do czasowej stymulacji
1)
Krótki opis
Wyroby jednorazowe z flizeliny
1 Fartuchy jednorazowe flizelinowe
2 Prześcieradło flizelinowe 160 x 210 ± 10 cm
3 Beret flizelinowy
4 Spodenki (Majtki) flizelinowe jednorazowe.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 972 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 27
Nazwa: PAKIET NR 27 – Rurki intubacyjne i inne
1)
Krótki opis
Rurki intubacyjne i inne
Wykonane z medycznego PCV, z mankietem niskociśnieniowym, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci
grubego ringu wokół całego obwodu rurki, minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na
łączniku 15 mm, gładkie atraumatytczne krawędzie, linia RTG na całej długości rurki, skalowana jednostronnie
co 1 cm, z otworem Murphy, zdejmowalny mleczny łącznik ISO 15 mm, w rozmiarach od 2,5 do nr 10,0 co
pół.
Inne
1 Rurki Guedela nr 2
2 Rurki Guedela nr 3
3 Łącznik karbowany „martwa przestrzeń” – Łącznik prosty, bez kominków.
4 Zestaw do pobierania wydzieliny
5 Filtr mechaniczny klasy HEPA 13, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 % , p/wirusowej: 99,9999
%, przestrzeni martwej 80 ml, oporach przepływu: 2,0 cm H20 przy 60 l/min, filtr z funkcją wymiennika
ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,6 mg H20 przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe
o powierzchni 630 cm2, objętość oddechowa Vt 300-1200 ml, waga 37 g, filtr ze złączem prostym, sterylny,
z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, z nadrukowanymi na obwodzie filtra
wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, prostokątny z zaokrąglonymi krawędziami,
kodowany kolorystycznie.
6 Rurka tracheotomijna z termowrażliwego PVC, z mankietem uszczelniającym nisko-ciśnieniowym, z przeźr
oczystą ramką, z obrotowym zintegrowanym łącznikiem 15 mm, anatomicznie ukształtowana, niebieski balonik
kontrolny, rozmiar rurki i średnica mankietu na ramce, z ciągłą linia znacznika RTG, w zestawie tasiemka na
szyję oraz madryn, sterylna, w rozmiarach :od 3,5 do 10 co pół.
7 Maska krtaniowa jednorazowego użytku, z PCV, do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci
użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej
długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego
przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta, w rozmiarach (1 – 5 ) i zakresach
wagowych: <5 kg; 5-10kg; 10- 20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; 70-100kg.
8 Jednorazowy układ oddechowy jednorurowy dwuświatłowy z pionową membraną, o śr 22 mm do respiratora
dł. 180 cm, z kolankiem z portem kapno. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 4,1 stopni C przy
przepływie 10 l/min. Opór wdechowy 0,16 cm H2O i wydechowy 0,17 H2O przy przepływie 10 l/min i długości
układu 180 cm. Waga układu 250 g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora rozciągliwa do 50 cm.
Jednorazowy, bez DEHP, z niebieskimi elastycznymi złączami.
9 Zestaw rur karbowanych z workiem sterylne jednorazowego użytku 110 cm tolerancja długości + – 20 cm.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 44 375 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
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Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 28
Nazwa: PAKIET NR 28 – Zestaw do najkłucia jamy opłucnej
1)
Krótki opis
Zestaw do nakłucia jamy opłucnowej.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 600 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 29
Nazwa: PAKIET NR 29 – Rurki tracheostomijne z dwoma mankietami uszczelniającymi
1)
Krótki opis
Rurki tracheotomijne z dwoma mankietami uszczelniającymi.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 392 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 30
Nazwa: PAKIET NR 30 – Portex i zestaw do drenażu jamy opłucnej
1)
Krótki opis
1 Portex Blue Line Ultra Tracheostomii Tube rozmiar 7-9
2 Zestaw do drenażu jamy opłucnowej + dren miękki z troakarem z butelkami, zestaw dwubutlowy plastikowy.
Dren łączący z ostrzem trokar.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 250 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 31
Nazwa: PAKIET NR 31 – Zestaw laryngologiczny
1)
Krótki opis
Zestaw laryngologiczny jednorazowego użytku, pakowany w opakowania folia-papier. Skład zestawu:
wziernik do nosa, wziernik uszny max 4mm koloru czarnego, szpatułka laryngologiczna. Długość szpatułki od
15-15,5cm, kolor biały.
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2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 900 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

18 / 48

Część nr: 32
Nazwa: PAKIET NR 32 – Zestaw do wkłucia
1)
Krótki opis
Zestaw do wkłucia metodą Swan – Ganza.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 000 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 33
Nazwa: PAKIET NR 33 – Prowadnica intubacyjna i Zestaw do tracheotomii
1)
Krótki opis
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 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.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 164 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 34
Nazwa: PAKIET NR 34 – Prowadnice intubacyjne i uzupełniajacy zestaw do tracheotomii
1)
Krótki opis
1 Prowadnica intubacyjna jednorazowa prosta dł. 700 mm, rozmiar: 15 Ch
2 Prowadnica intubacyjna jednorazowa prosta dł. 700 mm, rozmiar: 10 Ch
3 Pediatryczna prowadnica intubacyjna prosta dł. 500 mm, rozmiar: 5 Ch
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4 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.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 12 255 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 35
Nazwa: PAKIET NR 35 – Zestaw do pompy infuzyjnej i zestaw do krwawego pomiaru RR
1)
Krótki opis
1 Zestaw do pompy infuzyjnej Infusomat
2 Zestaw do krwawego pomiaru RR Combitrans.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 9 700 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 36
Nazwa: PAKIET NR 36 – Zestaw do pompy infuzyjnej Lifecare
1)
Krótki opis
Zestaw do pompy infuzyjnej Lifecare.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 14 000 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 37
Nazwa: PAKIET NR 37 – Polipropylenowa siatka płaska 30 x 30
1)
Krótki opis
Polipropylenowa siatka płaska 30 x 30.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123
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3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 000 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

20 / 48

Część nr: 38
Nazwa: PAKIET NR 38 – Polipropylenowa siatka płaska 15 x 15
1)
Krótki opis
Polipropylenowa siatka płaska 15 x 15.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 500 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 39
Nazwa: PAKIET NR 39 – Linia do próbek gazu, obwody oddechowew, łącznik podwójny
1)
Krótki opis
1 Linia do próbek gazu do kapnografu
2 Obwód oddechowy dla dzieci
obwód oddechowy do aparatu do znieczuleń 2 rury dł. 150 cm, trzecia 90 cm z workiem oddechowym poj. 1
litr
3 Obwód oddechowy dla dorosłych
obwód oddechowy do aparatu do znieczuleń 2 rury dł. 180 cm, trzecia 90 cm z workiem oddechowym poj. 2
litrów
4 Łącznik podwójnie obrotowy kątowy.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 635 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 40
Nazwa: PAKIET NR 40 – Staplery jednorazowe okrężne
1)
Krótki opis
1 Stapler jednorazowy okrężny zakrzywiony z kontrolowanym dociskiem tkanki od 1mm do 2,5mm; rozmiar
25
2 Stapler jednorazowy okrężny zakrzywiony z kontrolowanym dociskiem tkanki od 1mm do 2,5mm; rozmiar
29.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123
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3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 20 500 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

21 / 48

Część nr: 41
Nazwa: PAKIET NR 41 – folia operacyjna
1)
Krótki opis
1 Folia operacyjna 18 x 30 cm (+/-4cm)
2 Folia operacyjna 30 x 30 cm (+/-4cm)
3 Folia operacyjna 45 x 55 cm (+/-5cm).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 960 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 42
Nazwa: PAKIET NR 42 – Dreny Redona sterylne
1)
Krótki opis
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.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 360 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 43
Nazwa: PAKIET NR 43 – Cewnik podwójny dwukanałowy
1)
Krótki opis
Cewnik podwójny dwukanałowy do odsysania o dł. 500 mm rozmiar 28-36 – sterylny.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 200 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 44
Nazwa: PAKIET NR 44 – Ochraniacze na obuwie
1)
Krótki opis
Jednorazowy, foliowy, ochraniacz na obuwie, wysoki z gumką.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 300 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 45
Nazwa: PAKIET NR 45 – Folia termoizolacyjna
1)
Krótki opis
Folia termoizolacyjna – koc.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 000 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 46
Nazwa: PAKIET NR 48 – Taśma beznapięciowa
1)
Krótki opis
Bez napięciowa taśma przez otwory zasłonowe (stosowana przy wysiłkowym nieotrzymaniu moczu).
— atraumatyczne brzegi nie wymagające koszulek plastikowych
— długości bez uchwytów 45cm +/- 3
— pakowanej a'1 szt.
— o sile zrywania min. 90 N
— porowatości 67 %
— o średniej powierzchni porów 0,38mm2
— grubości ok. 0,54 mm
— grubości przędzy 0,16 mm
— gramaturze 64 g/m2 – 73 g/m2
— całkowicie niewchłanianej
— uniwersalna, bo przeznaczona do obu metod implantacyjnych TVT i TOT.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 400 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
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Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 47
Nazwa: PAKIET NR 47 – Dreny do drenażu jamy otrzewnej
1)
Krótki opis
Dreny do drenażu jamy otrzewnej rozmiar 30-36.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 600 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 48
Nazwa: PAKIET NR 48 – Maska twarzowa do tlenu wielorazowa dla dorosłych
1)
Krótki opis
Maska twarzowa do tlenu wielorazowego użytku dla dorosłych.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 500 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 49
Nazwa: PAKIET NR 49 – Rękawice chirurgiczne sterylne
1)
Krótki opis
1 Rękawice chirurgiczne, lateksowe pudrowane, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL = 1,0,
sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein < 60 ug/g rękawicy (badania niezależne)
mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowane obustronnie od wewnątrz, na opakowaniu
wewnętrznym informacja w języku polskim dotycząca postępowania z pudrem, długość 260-280 mm w
zależności od rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, zgodne z EN-374-3
(raport z wynikami badań), EN 420, EN 388.
2 Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci,
powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm, AQL = 1,0, sterylizowane radiacyjnie,
anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, średni poziom protein < 10 ug/g rękawicy (dołączone
badania niezależne) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe, długość 270-285
mm w zależności od rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na
przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dołączony raport z wynikami badań), badania
na przenikalność cytostatyków (dołączony raporty z wynikami badań). Zgodne z EN 420, EN 388. Możliwość
zaoferowania rękawic standardowych i o podwyższonej chwytności w zależności od potrzeb użytkownika.
3 Rękawice chirurgiczne, sterylne, półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, warstwa wew. 100 %
nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, kształt w pełni anatomiczny, AQL = 0,65, sterylizowane radiacyjnie,
mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, badania na przenikalność
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cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05 (raport z wynikami badań). Opakowanie zewnętrzne hermetyczne
foliowe podciśnieniowe z dodatkowym tłoczeniem ułatwiającym otwieranie, z oznaczeniem rozmiaru,
rozróżnieniem ręki prawej i lewej, rozmiary: od 6,0 do 8,5. Rozmiar rękawic zamawiający określi składając
zamówienie. Opakowane x 50 par.
4 Rękawice chirurgiczne, sterylne, poliizoprenowi, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze
sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm, AQL = 0,65, sterylizowane
radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, długość 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
cytostatyków (raport z wynikami badań). Opakowanie jednostkowe podwójne: zewnętrzne hermetyczne foliowe
z wycięciem 1 listka ułatwiającym otwieranie, wewnętrznie papierowe, z oznaczeniem rozmiaru, rozróżnieniem
ręki prawej i lewej, rozmiary: od 6,0 do 8,5. Rozmiar rękawic zamawiający określi składając zamówienie.
Opakowane x 40 par.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 40 500 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 50
Nazwa: Pakiet nr 50 – Ustniki do endoskopii
1)
Krótki opis
Ustniki do endoskopii, jednorazowe z gumką.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 60 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 51
Nazwa: Pakiet nr 51 – Balony do dylatacji zwężeń przewodu pokarmowego
1)
Krótki opis
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
2 Dł. 5 – 5,5cm, śr. 20 mm – długość całkowita ~ 2300 – 2400mm
3 Dł. 8 cm. śr. 10 mm – długość całkowita ~ 1800 -1950 mm
4 Dł. 8 cm. śr. 20 mm – długość całkowita ~ 1800 – 1950 mm.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
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Szacunkowa wartość bez VAT: 6 000 PLN
4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 52
Nazwa: Pakiet nr 52 – Ratunkowy zestaw do bezpiecznej konikotomii
1)
Krótki opis
Ratunkowy zestaw do bezpiecznej konikotomii z rurką 6 mm.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 400 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 53
Nazwa: Pakiet nr 53 – Igły do biopsji mostka
1)
Krótki opis
Igły do biopsji mostka – 15Gx30mm i 18Gx30mm.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 050 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 54
Nazwa: Pakiet nr 54 – Maski do nieinwazyjnej wentylacji NIPPV
1)
Krótki opis
1 Maski do nieinwazyjnej wentylacji NIPPV – maski jednorazowe, nosowo – ustne. Maski kompatybilne z
respiratorami Puritan Bennet, Vela Viasess, Draeger i Ohmeda.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 200 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 55
Nazwa: PAKIET nr 55 – Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych u noworodków
1)
Krótki opis
10/03/2017
S49
http://ted.europa.eu/TED

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

25 / 48

Dz.U./S S49
10/03/2017
90749-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

26 / 48

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.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 050 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 56
Nazwa: PAKIET nr 56 – Zestaw do insuflacji do histeroskopii
1)
Krótki opis
1 Zestaw do insuflacji do histeroskopii (pompa, komplet wężyków, manometr).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 000 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 57
Nazwa: PAKIET nr 57 – Rurka tracheotomijna
1)
Krótki opis
Rurka tracheotomijna z termowrażliwego PVC (PCV), z mankietem uszczelniającym nisko-ciśnieniowym, z
przeźroczystą ramką, z obrotowym zintegrowanym łącznikiem 15 mm, anatomicznie ukształtowana, niebieski
balonik kontrolny, rozmiar rurki i średnica mankietu na ramce, z ciągłą linia znacznika RTG, w zestawie
tasiemka na szyję oraz madryn, sterylna, w rozmiarach :od 6 do 10 co pół.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 675 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 58
Nazwa: PAKIET nr 58 – Opski uciskowe i staza
1)
Krótki opis
1 Opaska Uciskowa na udo 112 x 13,5 cm
2 Opaska uciskowa na ramię 82 x 8 cm
3 Staza gumowa 5 x 300 cm.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123
3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 060 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 59
Nazwa: Pakiet nr 59 – Pościel flizelinowa
1)
Krótki opis
Pościel flizelinowa (poszwa, poszewka, prześcieradło, podkład)
Wymiary – powłoka – 200 x 150cm, powłoczka – 90 x 75cm, prześcieradło – 210 x 150cm ( +/- 10 %).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 000 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 60
Nazwa: Pakiet nr 60 – System do zbierania wymiocin
1)
Krótki opis
Jednorazowy szczelnie zamykany system (torba foliowa + wkładka pochłaniająca zapach i ciecz; nie mniej niż
500ml) przeznaczony do zbierania wymiocin.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 760 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 61
Nazwa: PAKIET NR 61 – Suche myjki
1)
Krótki opis
Jednorazowe suche myjki do mycia i pielęgnacji skóry pacjenta pokryte środkiem myjącym na obu stronach
rękawicy.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 225 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 62
Nazwa: PAKIET NR 62 – Zegarowy aparat do pomiaru ciśnienia
1)
Krótki opis
Zegarowy aparat do mierzenia ciśnienia
metoda pomiaru – Korotkowa ze stetoskopem, zakres pomiaru – ciśnienie: 0÷300 mmHg, puls: 30÷200
bpm, dokładność pomiaru – ciśnienie: +/- 3 mmHg,, mankiet – obwód ramienia 14-48 cm, inflacja mankietu
– manualna, wyświetlacz – zegarowy, warunki pracy – temp.: 10÷40°C, wilgotność: 30÷85 % , transport i
przechowywanie – temp.: -40÷55°C, wilgotność: 10÷95 % , w zestawie – ciśnieniomierz, stetoskop, etui,
instrukcja użycia.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 050 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 63
Nazwa: PAKIET NR 63 – Rura karbowana i anoskop
1)
Krótki opis
1 Rurka karbowana do aparatu NEOPUFF
2 Anoskop Self – Ligot.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 400 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 64
Nazwa: PAKIET NR 64 – Mankiet do krwawego pomiaru RR
1)
Krótki opis
Mankiet do krwawego pomiaru RR na butelkę 500 ml, wielorazowy.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 500 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 65
Nazwa: PAKIET NR 65 -Wyroby do pielęgnacji niemowląt
1)
Krótki opis
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Wyroby do pielęgnacji niemowląt
1 Płyn do mycia Noworodków 500 ml
2 Oliwka dla noworodków
3 Patyczki higieniczne do uszu
4 Pampersy dla noworodków od 2÷5 kg
5 Pielucho majtki dla dorosłych rozmiar L, XL
6 Chusteczki pielęgnacyjne dla noworodków.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 11 000 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 66
Nazwa: PAKIET NR 66 – Czepek antybakteryjny
1)
Krótki opis
1 Czepek antybakteryjny do bezwodnego mycia głowy nasączony szamponem i odżywką.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 600 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 67
Nazwa: PAKIET NR 67 – Chusteczki antybakteryjne
1)
Krótki opis
1 Chusteczki antybakteryjne do mycia ciała i pielęgnacji pacjenta skuteczne działanie w kierunku MRSA (op.=10
szt.) inne opakowanie – odpowiednie przeliczenie).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 000 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 68
Nazwa: PAKIET NR 68 – Naczynia plastikowe jednorazowego użytku do posiłków gorących
1)
Krótki opis
Naczynia plastikowe jednorazowego użytku do posiłków gorących
1 Talerz płaski Ø 23 cm ± 2cm
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2 Flaczarka poj. 500 ml
3 Łyżki jednorazowe duże
4 Widelce jednorazowe
5 Nóż jednorazowy
6 Talerz papierowy prostokątny 17cm x 24 cm.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 11 600 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 69
Nazwa: PAKIET NR 69 – Klipsy do klipsownicy
1)
Krótki opis
1 Klipsy do klipsownicy OLYMPUS HX-5L/Q: HX-600/135.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 8 400 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 70
Nazwa: PAKIET NR 70 – Zestaw do przedniej resekcji odbytnicy
1)
Krótki opis
1 Zestaw do przedniej resekcji odbytnicy zawierający stapler okrężny średnicy 29 lub 25 oraz stapler prosty do
zamknięcia kikuta odbytnicy.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 22 500 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 71
Nazwa: PAKIET NR 71 – Rurka intubacyjna z mankietem Soft-Seal i odsysaniem z nad mankietu
1)
Krótki opis
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
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odsysania 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.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 600 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 72
Nazwa: PAKIET NR 72 – Rurka intubacyjna z mankietem baryłkowatym
1)
Krótki opis
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,
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.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 684 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 73
Nazwa: PAKIET NR 73 – Zestaw do punkcji opłucnej, otrzewnej i worka osierdziowego z bezpieczną igłą Veressa 9Ch,
12Ch
1)
Krótki opis
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
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możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu
2000ml z kranikiem spustowym. skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed
zakłuciem.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 350 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 74
Nazwa: PAKIET NR 74 – Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza
1)
Krótki opis
Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza
Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający
przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360°, z miękkim, cienkościennym mankietem
niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z
balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), wykonana
z mieszaniny silikonu i PCW – półprzezroczysta, z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu na
baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 750 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 75
Nazwa: PAKIET NR 75 – Zestawy do przezskórnej gastrostomii (PEG)
1)
Krótki opis
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.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 000 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

10/03/2017
S49
http://ted.europa.eu/TED

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

32 / 48

Dz.U./S S49
10/03/2017
90749-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

33 / 48

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 76
Nazwa: PAKIET NR 76 – Dren z trokarem ostry i tępy
1)
Krótki opis
1 Dren z trokarem ostry – Roz 16 – 30
2 Dren z trokarem tępy– Roz 12 -30.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 300 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 77
Nazwa: PAKIET NR 77 – Zestaw infuzyjny z precyzyjnym regulatorem przepływu
1)
Krótki opis
Zestaw infuzyjny z precyzyjnym regulatorem przepływu w kształcie cylindra ze skalą pomiarową w
zakresie 5-300 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.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 900 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 78
Nazwa: PAKIET NR 78 – Ostrza do piły STRYKER
1)
Krótki opis
Ostrza do piły STRYKER
1 Ostrze endoprotezoplastycze
Jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójne opakowanie
— Ostrze kompatybilne z piłami oscylacyjnymi Stryker System 5-7
— Krawędź tnąca podzielona na dwie części z przestrzenią do ewakuacji opiłków kostnych z linii cięcia Wymiary szer. X grub. x dł. w mm: 18x0.89x75
2 Ostrze endoprotezoplastycze
Jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójne opakowanie
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— Ostrze kompatybilne z piłami oscylacyjnymi Stryker System 5-7
— Krawędź tnąca podzielona na dwie części z przestrzenią do ewakuacji opiłków kostnych z linii cięcia Wymiary szer. X grub. x dł. w mm: 25x1.27x90
3 Ostrze krótkie
Jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójne opakowanie
— Ostrze kompatybilne z piłami oscylacyjnymi Stryker System 5-7
— Wymiary szer. X grub. x dł. w mm: 9x0.76x24.5
4 Ostrze krótkie
Jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójne opakowanie
— Ostrze kompatybilne z piłami oscylacyjnymi Stryker System 5-7
— Wymiary szer. X grub. x dł. w mm: 9x0.58x22.5
5 Ostrze endoprotezoplastycze
Jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójne opakowanie
— Ostrze kompatybilne z piłami oscylacyjnymi Stryker System 5-7
— Krawędź tnąca podzielona na dwie części z przestrzenią do ewakuacji opiłków kostnych z linii cięcia Wymiary szer. X grub. x dł. w mm: 13x0.89x90.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 20 900 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 79
Nazwa: PAKIET NR 79 – Końcówki do Shavera
1)
Krótki opis
Końcówki do Shavera
1 Końcówka do Shavera, wielokrotnego użytku do tkanek miękkich. Ostrze wewnętrzne ząbkowane kształt
owalny o średnicy 5,5 mm
2 Końcówka do Shavera, wielokrotnego użytku do tkanek miękkich. Ostrze zewnętrzne
ząbkowane kształt owalny o średnicy 5,5 mm
3 Końcówka do Shavera, wielokrotnego użytku do tkanek miękkich. Ostrze wewnętrzne gładkie kształt owalny o
średnicy 5,5 mm
4 Końcówka do Shavera, wielokrotnego użytku do tkanek miękkich. Ostrze wewnętrzne ząbkowane kształt
różyczka o średnicy 5,5mm.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 8 000 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 80
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Nazwa: PAKIET NR 80 – Zestaw Flocare Jejuniostomii
1)
Krótki opis
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.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 24 000 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 81
Nazwa: PAKIET NR 81 – Worek resuscytacyjny
1)
Krótki opis
Worek resuscytacyjny z możliwością sterylizacji ( komplet).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 000 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 82
Nazwa: PAKIET NR 82 – Wyroby z tworzywa sztucznego Kaczka, basen i miska nerkowata
1)
Krótki opis
Wyroby z tworzywa sztucznego Kaczka, basen i miska nerkowata
1 Kaczka z tworzywa sztucznego – do sterylizacji
2 Basen z tworzywa sztucznego – do sterylizacji
3 Miska nerkowata z tworzywa sztucznego 30cm – do sterylizacji.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 500 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 83
Nazwa: PAKIET NR 83 – Lateksowy dren do jamy otrzewnowej
1)
Krótki opis
Lateksowy dren do jamy otrzewnowej długość 32 cm ± 10 cm.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123
3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 140 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 84
Nazwa: PAKIET NR 84 – Uszczelki silikonowe do trokarów
1)
Krótki opis
Uszczelki silikonowe do trokarów
1 Uszczelki silikonowe do troakarów laparoskopowych Ø 5 wielorazowe
2 Uszczelki silikonowe do troakarów laparoskopowych Ø10 wielorazowe.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 600 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 85
Nazwa: Pakiet nr 85 – Elektroda do elektroterapii – elastomerowo – węglowa
1)
Krótki opis
Elektroda do elektroterapii – elastomerowo – węglowa, 60 x 60 mm z formowanym gniazdem na wtyk 2 i 4 mm
przeznaczona do elektroterapii i jonoferezy.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 500 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 86
Nazwa: Pakiet nr 86 – Zestaw do insuflacji do histeroskopii
1)
Krótki opis
Zestaw do insuflacji do histeroskopii (pompa, komplet wężyków, manometr).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 040 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 87
Nazwa: PAKIET NR 87 – Elektrody bierne do aparatu do elektrokoagulacji wielorazowa.
1)
Krótki opis
Elektrody bierne do aparatu do elektrokoagulacji wielorazowa. Zamawiający posiada aparaty ES 350 i ES 400.
Długość 3 – 5m, wtyk typu „Jack”- duży”.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 800 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 88
Nazwa: PAKIET NR 88 – Kabel do elektrody biernej
1)
Krótki opis
Kabel do elektrody biernej do aparatu ES 350. Długość 3 – 5m, wtyk typu „Jack”- duży”. Do elektrod
jednorazowych.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 400 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 89
Nazwa: PAKIET NR 89 – Kable pacjenta do stymatów
1)
Krótki opis
Kable pacjenta do stymatów
A ST 210
B ST 110
C ST 200.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 800 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 90
Nazwa: PAKIET NR 90 – Kable EKG do kardiomonitorów
1)
Krótki opis
Kable EKG do kardiomonitorów
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1 Kabel pacjenta + 3 odprowadzenia do kardiomonitora Walmed (UT 4000, M800,COMEN)
2 Kabel pacjenta + 3 odprowadzenia do kardiomonitora Philips
3 kabel pacjenta + 3 odprowadzenia o kardiomonitora EMTEL( FX 2000, FX 2000F)
4 kabel pacjenta + 3 odprowadzenia do kardiomonitora GAMMA XL( Draeger).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 010 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 91
Nazwa: PAKIET NR 91 – Mankiet do pomiaru ciśnienia do kardiomonitorów
1)
Krótki opis
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
1 Kardiomonitor EMTEL( FX 2000, FX 2000F)
2 Kardiomonitor GAMMA XL( Draeger).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 625 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 92
Nazwa: PAKIET NR 92 – Czujnik SPO2 do kardiomonitorów
1)
Krótki opis
Czujnik SPO2 do kardiomonitorów
1 Kardiomonitor Walmed (UT 4000, M800,COMEN)
2 Kardiomonitor Philips
3 Kardiomonitor EMTEL( FX 2000, FX 2000F)
4 Kardiomonitor GAMMA XL( Draeger).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 950 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 93
Nazwa: PAKIET NR 93 – Czujnik O2 do respiratora
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1)

Krótki opis
Czujnik O2 do respiratora
1 Respirator NBP840( Medtronic)
2 Respirator Vello Viassys ( Dutchmed).

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 000 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

39 / 48

Część nr: 94
Nazwa: PAKIET NR 94 – Czujniki O2 do aparatu do znieczuleń
1)
Krótki opis
Czujniki O2 do aparatu do znieczuleń
1 Aparatu do znieczulenia Fabius CE ( Dreager)
2 Aparat do znieczulenia Ohmeda Aspire 7200 ( Medtronic).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 600 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 95
Nazwa: PAKIET NR 95 – Akumulatory do pompy infuzyjnej oraz piły i wiertarki
1)
Krótki opis
Akumulatory do pompy infuzyjnej oraz piły i wiertarki
1 do pomp strzykawkowych Ascot ( Sep 11, AP 21, AP23 9,6V 1000 mAh)
2 do piły i wiertarki STRAYKER
3 do piły i wiertarki Aesculap( GA626 9,6 V O,8Ah).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 000 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 96
Nazwa: PAKIET NR 96 – Żarówka do lamp operacyjnych i mikroskopu
1)
Krótki opis
Żarówka do lamp operacyjnych i mikroskopu
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1 Żarówka na salę cięć oraz salę ginekologii H3 24V 65W
2 Żarówka na Izbę przyjęć oraz salę chirurgiczną
( halogen pionowy żarnik 22,8V 50 W)
3 Żarówka do mikroskopu – (6V, 20W).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 800 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 97
Nazwa: PAKIET NR 97 – Sensor przepływu
1)
Krótki opis
1 Sensor przepływu do respiratora Vello Viassys ( Dutchmed).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 750 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 98
Nazwa: PAKIET NR 98 – Pułapki wodne do kapnografu wielorazowego użytku do aparatu do znieczulenia
1)
Krótki opis
Pułapki wodne do kapnografu wielorazowego użytku do aparatu do znieczulenia
FABIUS CE.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 100 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 99
Nazwa: PAKIET nr 99 – Pułapka wodna do Kardiomonitora FX 2000 EMTEL
1)
Krótki opis
Pułapka wodna do Kardiomonitora FX 2000 EMTEL.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 500 PLN
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4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 100
Nazwa: PAKIET NR 100 – Pułapki wodne do kapnografu
1)
Krótki opis
Pułapki wodne do kapnografu wielorazowego użytku do kardiomonitora – DAMECA 2750.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 750 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 101
Nazwa: PAKIET NR 101 – Pułapki wodne do kapnografu
1)
Krótki opis
Pułapki wodne do kapnografu wielorazowego użytku do kardiomonitora.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 000 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 102
Nazwa: PAKIET NR 102 – ZESTAW DO ZABIEGÓW BARIATRYCZNYCH
1)
Krótki opis
ZESTAW DO ZABIEGÓW BARIATRYCZNYCH
1 Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego – opis
Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego – dł. ramienia 45 cm, śr 5 mm, bransza aktywna wykonana ze
stopu tytanu pokryta czarną powłoką minimalizującą przywieranie. Końcówka posiada trzy przyciski aktywujące
MIN dla minimalnego poziomu mocy, MAX dla maksymalnego poziomu mocy i Zaawansowana Hemostaza
dla zamykania dużych naczyń do 7mm włącznie. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową
umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala
generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla
użytkownika, stosownie do potrzeb. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy.
2 Stapler endoskopowy – opis
Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowaną artykulacją, przeznaczonego do ładunków
wykonujących zespolenie o długości 60mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość
ramienia 44 cm.
3 Wkłady do staplera – opis
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Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego lub artykulacyjnego, umożliwiające
wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera, zszywki zamykające się do 0,75
mm, 1 mm, 1,5 mm, 1,8 mm i 2 mm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek przy składaniu
zamówienia)
4 jednorazowy trokar 12mm, rowkowana kaniula, długość 100mm, trwała uniwersalna uszczelka z
wprowadzającym lejkiem utrzymująca odmę oraz mieszcząca szeroki zakres średnic instrumentów (instrumenty
o średnicy 4.7–12,9 mm).
5 jednorazowy trokar 12mm, rowkowana kaniula, długość 150mm, trwała uniwersalna uszczelka z
wprowadzającym lejkiem utrzymująca odmę oraz mieszcząca szeroki zakres średnic instrumentów (instrumenty
o średnicy 4.7–12,9 mm).
6 Jednorazowy bezostrzowy trokar optyczny zakończony dwoma separatorami tkanki o średnicy 15 mm,
dł. 100 mm, umożliwiający wprowadzenie narzędzi od 4,7 mm do 15 mm bez konieczności stosowania
dodatkowych redukcji i posiadający możliwość blokowania wprowadzanej kamery w obturatorze, wyposażony
w dwie niezależne od siebie uszczelki. Przezierna, rowkowana (niegwintowana) kaniula ze ściętym szczytem i
lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33170000, 33160000, 33141323, 33141642, 33141123

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 82 632 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

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

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:Pakiet nr 1 404,22 zł
Pakiet nr 2 102,25 zł
Pakiet nr 3 51,41 zł
Pakiet nr 4 162,75 zł
Pakiet nr 5 1 520,32 zł
Pakiet nr 6 86,40 zł
Pakiet nr 7 397,01 zł
Pakiet nr 8 44,28 zł
Pakiet nr 9 70,20 zł
Pakiet nr 10 55,54 zł
Pakiet nr 11 17,82 zł
Pakiet nr 12 565,49 zł
Pakiet nr 13 1 162,30 zł
Pakiet nr 14 337,82 zł
Pakiet nr 15 609,12 zł
Pakiet nr 16 16,20 zł
Pakiet nr 17 674,40 zł
Pakiet nr 18 103,68 zł
Pakiet nr 19 87,48 zł
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Pakiet nr 20 302,40 zł
Pakiet nr 21 19,44 zł
Pakiet nr 22 14,76 zł
Pakiet nr 23 442,69 zł
Pakiet nr 24 41,47 zł
Pakiet nr 25 216,00 zł
Pakiet nr 26 172,20 zł
Pakiet nr 27 958,50 zł
Pakiet nr 28 34,56 zł
Pakiet nr 29 51,67 zł
Pakiet nr 30 27,00 zł
Pakiet nr 31 19,44 zł
Pakiet nr 32 21,60 zł
Pakiet nr 33 89,94 zł
Pakiet nr 34 264,71 zł
Pakiet nr 35 209,52 zł
Pakiet nr 36 302,40 zł
Pakiet nr 37 43,20 zł
Pakiet nr 38 97,20 zł
Pakiet nr 39 56,92 zł
Pakiet nr 40 442,80 zł
Pakiet nr 41 42,34 zł
Pakiet nr 42 72,58 zł
Pakiet nr 43 90,72 zł
Pakiet nr 44 6,48 zł
Pakiet nr 45 64,80 zł
Pakiet nr 46 30,24 zł
Pakiet nr 47 12,96 zł
Pakiet nr 48 54,00 zł
Pakiet nr 49 874,80 zł
Pakiet nr 50 1,30 zł
Pakiet nr 51 129,60 zł
Pakiet nr 53 22,68 zł
Pakiet nr 54 47,52 zł
Pakiet nr 55 22,68 zł
Pakiet nr 56 21,60 zł
Pakiet nr 57 14,58 zł
Pakiet nr 58 22,90 zł
Pakiet nr 59 43,20 zł
Pakiet nr 60 38,02 zł
Pakiet nr 61 4,86 zł
Pakiet nr 62 22,68 zł
Pakiet nr 63 8,64 zł
Pakiet nr 64 19,44 zł
Pakiet nr 65 241,80 zł
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Pakiet nr 66 88,56 zł
Pakiet nr 67 86,40 zł
Pakiet nr 68 285,36 zł
Pakiet nr 69 181,44 zł
Pakiet nr 70 486,00 zł
Pakiet nr 71 120,96 zł
Pakiet nr 72 14,77 zł
Pakiet nr 73 29,16 zł
Pakiet nr 74 16,20 zł
Pakiet nr 75 129,60 zł
Pakiet nr 76 71,28 zł
Pakiet nr 77 84,24 zł
Pakiet nr 78 451,44 zł
Pakiet nr 79 172,80 zł
Pakiet nr 80 518,40 zł
Pakiet nr 81 108,00 zł
Pakiet nr 82 32,40 zł
Pakiet nr 83 24,62 zł
Pakiet nr 84 34,56 zł
Pakiet nr 85 32,40 zł
Pakiet nr 86 22,46 zł
Pakiet nr 87 103,68 zł
Pakiet nr 88 51,84 zł
Pakiet nr 89 38,88 zł
Pakiet nr 90 86,62 zł
Pakiet nr 91 13,50 zł
Pakiet nr 92 171,72 zł
Pakiet nr 93 43,20 zł
Pakiet nr 94 77,76 zł
Pakiet nr 95 129,60 zł
Pakiet nr 96 44,28 zł
Pakiet nr 97 37,80 zł
Pakiet nr 98 45,36 zł
Pakiet nr 99 54,00 zł
Pakiet nr 100 59,40 zł
Pakiet nr 101 64,80 zł
Pakiet nr 102 1 784,85 zł
Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6
Pzp:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
10.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) – e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi
wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:
jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących
po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 61 2030 0045 1110 0000 0283 4220. Kopię polecenia
przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie
skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) – e)
SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) Wykonawca składa wraz z ofertą.
Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego
kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich
walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) – e) SIWZ (w formach, o których
mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota
wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45
ust. 6 pkt 2 – 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza
ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonywanie dla
potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw drobnego sprzętu medycznego
jednorazowego użytku”, oznaczenie sprawy: SZM/DN/DZ/340/05/2017
Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form,
o których mowa w pkt 10.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości
zabezpieczenia oferty kwotą wadium.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Środki własne.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
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Opis szczególnych warunków: Oferowany produkt musi spełniać wszystkie zasady i tryb dopuszczenia do
obrotu wyrobów medycznych z uwzględnieniem w szczególności wymagań dotyczących jakości, skuteczności i
bezpieczeństwa ich stosowania zgodnie z:
Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 211 późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących
wyrobów z dnia 17 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 210),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie klasyfikowania wyrobów medycznych.
(Dz. U. z 2010r. nr 215 poz. 1416),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010r. w sprawie wzoru CE (Dz.U. 2010r. nr 186 poz.
1252),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów
medycznych z dnia 17 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 211).
III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie określa.

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie określa.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa jeżeli wykaże,
że:
zrealizował co najmniej ( 3 ) trzy dostawy o wartości min. zł brutto każda określone poniżej dla poszczególnych
pakietów:
Dla Pakietów nr 50, 61, 63, 72, 74, 71 – każda o wartości nie niższej niż 500,00 PLN brutto,
Dla Pakietów nr 3, 6, 8 – 11, 16, 19, 21, 22, 24, 28 – 33, 37 – 39, 41 – 48, 52 – 60, 62 – 64, 66, 67, 73, 75 – 77,
81 – 90, 93, 94, 96 – 101 – każda o wartości nie niższej niż 3 000,00 PLN brutto,
Dla Pakietów nr 2, 4, 18, 25, 26, 35, 51, 69, 71, 79, 92, 95 – każda o wartości nie niższej niż 7 000,00 PLN
brutto,
Dla Pakietów nr 1, 7, 12, 14, 15, 17, 20, 23, 34, 36, 40, 65, 68, 78, 80, każda o wartości nie niższej niż 20
000,00 PLN brutto,
Dla Pakietów nr 5, 13, 27, 49, 102 – każda o wartości nie niższej niż 80 000,00 PLN brutto,
których przedmiotem były wyroby medyczne jednorazowego użytku ( tożsamych lub porównywalnych 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 SIWZ.

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
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IV.1)

Rodzaj procedury

IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 60
2. Termin płatności. Waga 20
3. Termin dostawy. Waga 20

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
SZM/DN/DZ/340/05/2017

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 21.4.2017
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatności: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego dostępna na stronie internetowej: www.zozsiemianowice.pl Można ją również
odebrać w siedzibie Zamawiającego – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (budynek główny Szpitala
Miejskiegow Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o., poziom -1), ul. 1 Maja 9, Siemianowice Śląskie, w godzinach
od 8:00 do 9:00 oraz od 13:00 do 14:25 – cena 30 PLN lub za zaliczeniem pocztowym. Wykonawca powinien
podać swój NIP oraz złożyć upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
21.4.2017 - 09:30

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 21.4.2017
Miejscowość:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie, Dział
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Budynek Główny, poziom – -1, pokój A 116.,
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
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VI.1)

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)

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

VI.3)

Informacje dodatkowe

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
Polska

VI.4.2)

Składanie odwołań

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.3.2017
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