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MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRU ŹLICY  

Z SIEDZIBĄ W OTWOCKU 
 

05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 
tel  (0-22) 34-46-200,   34-46-202  

 
   NIP:  532-16-64-002                                                                                                   
 

 

          Nr Sprawy   24  /PN/15                                   Otwock, dnia 29.12.2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S P E C Y F I K A C J A 
 

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
                                                             

 
 
 
 
 
 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  

o wartości mniejszej niż  kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie. art.11 ust.8 . 

 

na: 

 

Dostawę  

jednorazowych, niechemicznych artykułów 

medycznych 
       

                                               21 pakietów 
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Rozdział I  

INFORMACJE OGÓLNE 

 

 
I. INFORMACJA O ZAMAWIAJ ĄCYM 

 
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy  
05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 
tel. (0-22) 34-46-200,   34-46-202  w godzinach 8:00 – 14:00 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTO ŚĆ ZAMÓWIENIA  
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 
223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 
101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591 i Nr 219, poz. 1706)  

 
III. OFERTY CZ ĘŚCIOWE, WARIANTOWE, RÓWNOWA ŻNE  
 

1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Oferta nie musi obejmować całości przedmiotu zamówienia zawartego w  SIWZ. 
3 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety. 
        Liczba pakietów – 21 ( 20 pakietów kompleksowych i 1 pakiet , w którym można składać oferty częściowe  
na 16 pozycji ). Liczba zadań -36 
4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art.2 pkt 7 ustawy – 

Prawo zamówień publicznych  
 
IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OSWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW W 
POSTĘPOWANIU 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem 
z uwzględnieniem pkt. 2.  

2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych 
przez zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.  

3. Wykonawca potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub 
informacji poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na faks zamawiającego. 

 
V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 

Dane pełne Zamawiającego  
Konto bankowe: Bank PeKaO S.A. 
Numer konta bankowego : 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149 
NIP: 532-16-64-002 
KRS: 0000080790 
Dokładny adres do korespondencji: 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 
Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 0-22 344 64 74 
e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: zampub@otwock-szpital.pl 
 
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

St. inspektor ds. Zamówień publicznych  
Hanna Cichecka , tel/faks 0-22 34-46-474 ; 34-46-426 
godziny urzędowania i odbioru korespondencji : 8:00 -14:00 
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VI. PODWYKONAWCY 
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie stosownych informacji na temat  podwykonawców .  
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom . 
 

Rozdział II   

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA 

 
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa :    Jednorazowych, niechemicznych artykuły medycznych 

Wspólny słownik  zamówień ( CPV) 33.14.10.00-0  
 

    2. Realizacja zamówienia ma na celu: dostawę zgodnie z opisem przedmiotu stanowiącym  załącznik do niniejszej 
specyfikacji do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w Aptece w Otwocku przy ul. Narutowicza 80 

 

Zamówienie będzie realizowane w następujących pakietach: 

Nr pakietu Opis części zamówienia 

1 IGŁY I STRZYKAWKI                           - oferty kompleksowe    

2 KANIULE                                                 - oferty kompleksowe 

3 DROBNY SPRZĘT                                  – oferty częściowe na 19 poz. 

4 
PAPIER, ŻEL, ELEKTRODY DO EKG I USG- oferty kompleksowe 

5 
JEDNORAZOWA ODZIEŻ MEDYCZNA  - oferty kompleksowe 

6 
OBŁOŻENIA OPERACYJNE - oferty kompleksowe 

7 
TESTY DO STERYLIZACJI - oferty kompleksowe 

8 
OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI - oferty kompleksowe 

9 
ZESTAWY DO CEWNIKOWANIA I USUWANIA SZWÓW- oferty kompleksowe 

10 
RÓŻNY SPRZĘT MEDYCZNY - oferty kompleksowe 

11 
POJEMNIKI NA ODPADY OSTRE 

12 ZBIORNIKI I WKŁADY DO ODSYSANIA GÓRNYCH DRÓG 
ODDECHOWYCH - oferty kompleksowe 

13 
DRENY, BUTLE DO DRENAŻU KL. PIERSIOWEJ - oferty kompleksowe 

14 
DRENY, ŁĄCZNIKI DO DRENÓW – oferty kompleksowe 

15 
CEWNIKI - oferty kompleksowe 

16 
ZGŁĘBNIKI I RURKI - oferty kompleksowe 

17 
IGŁY DO PCI - oferty kompleksowe 

18 
KLESZCZYKI - oferty kompleksowe 

19 
SZCZOTECZKI - oferty kompleksowe 

20 
IGŁY DO BIOPSJI - oferty kompleksowe 

21 
IGŁY DO BIOPSJI - oferty kompleksowe 

2. Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w tabelach asortymentowo-cenowych , 
stanowiących  zał. Nr 1 . Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę , która będzie realizowana 
sukcesywnie wg  zapotrzebowania Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od momentu udzielenia 
zamówienia .  
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II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Zamówienie musi być wykonane w terminie do 12 miesięcy  od daty podpisania umowy. 
 
III.  WARUNKI GWARANCJI DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

� minimalny okres gwarancji na oferowane artykuły wynosi 12  miesięcy  od daty dostawy . 

Rozdział III  

WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM 

 
I. WYSOKO ŚĆ WADIUM  
 

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na poszczególne pakiety  w 
wysokości :  
PAKIET NR 1          -  1 400,00 zł 
PAKIET NR 2          -     200,00 zł 
PAKIET NR 3          -     zwolniony  
PAKIET NR 4-         -    100,00 zł 
PAKIET NR 5 -        -  1.000,00 zł 
PAKIET NR 6 -        -     400,00 zł 
PAKIET NR 7           -      40,00 zł 
PAKIET NR 8           -      50,00 zł 
PAKIET NR 9         -        50,00 zł 
PAKIET NR10          -    100,00 zł 
PAKIET NR11          -    100,00 zł 
PAKIET NR12          -    200,00 zł 
PAKIET NR 13         -    400,00 zł 
PAKIET NR 14         -    100,00 zł 
PAKIET NR 15         -      50,00 zł 
PAKIET NR 16         -     400,00 zł 
PAKIET NR 17         -       50,00 zł 
PAKIET NR 18         -     100,00 zł 
PAKIET NR 19         -     200,00 zł 
PAKIET NR 20         -  3 600,00 zł 
PAKIET NR 21         -     500,00 zł 

II. FORMA WADIUM  
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z 
późn zm.). 

III. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM 
 

1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale VI, podrozdział I 
pkt 1. 
 
 2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy 
Zamawiającego w banku :  

 
Bank PeKaO S.A. 

79 1240 6074 1111 0000 4999 3107 
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Wadium winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  
 

3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w podrozdziale II 
kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w 
Kasie Zamawiającego lub załączyć osobno do oferty.  

4. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), 
wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

 
IV. ZWROT WADIUM 
 

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust.4a 

1a  Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium 
niezwłoczne po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego . 
2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 
3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 

podst. ust.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego . 

4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

4a  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa w art.26 ust.1 pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 
pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że nie wynika to z przyczyn leżących po jego stronie.   
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca , którego oferta została 

wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy . 
     
 

Rozdział IV 

WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY 

WYMAGANE OD WYKONAWCY 

 
I. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
 
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 

1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy, dotyczące :  
1) posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia t.j.: są w stanie zapewnić realizację dostawy, szybką reakcję w szczególnych przypadkach lub 
przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 
zdolnych do wykonania zamówienia 
4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej  

2. Spełniają pozostałe warunki podmiotowe określone w niniejszej Specyfikacji, tj.: 
1) Wypełniony i podpisany załącznik nr 2  - Opis przedmiotu zamówienia, zawierający tabele 

cenowe. 
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2) Oświadczenie Wykonawcy, iż proponowane produkty są dopuszczone do obrotu zgodnie 
z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679  tekst 
ujednolicony na 18.09.2010 ) oraz, że Wykonawca  posiada  Zaświadczenia podmiotu 
uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że poprzez odpowiednie odniesienie 
dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom 
lub specyfikacjom technicznym  oraz  tj. posiadają certyfikaty jakości CE, deklaracje zgodności 
i inne wymagane prawem certyfikaty 

 
 

  3. Ocena spełnienia warunków określonych w pkt 1 dokonywana będzie na podstawie złożonych dokumentów 
wskazanych w pkt  III  
 
II.  WYMOGI FORMALNE OFERTY 
 

1. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 
a) treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji i zostać sporządzona wg formularza ofertowego 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji;  
 
b) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania, 
komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką; 

 
c) oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, sporządzone 
przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony (w 
sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania 
Wykonawcy; 

 
d) poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie 
przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę,  

 
2. Zaleca się, aby: 

a) każda zapisana strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę. 
b) wszystkie kartki oferty wraz z załącznikami były ponumerowane oraz połączone w sposób trwały, 
c) materiały nie wymagane przez Zamawiającego, tj. nie stanowiące oferty (druki i foldery reklamowe) 
były wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty, 
d)  osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną.  

 
3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 
r. Nr 153 poz.1503 ze zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć 
zastrzeżone informacje.   
Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone  informacje.  

Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę oferty, 
termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.  

 
       III. WYMAGANE DOKUMENTY  

 
1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 
 
1.1. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 

ustawy należy przedłożyć  : 
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
2) wykaz wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również 

wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy- w tym okresie wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów ,czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

 
 
1.2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy, należy 
przedłożyć :  

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w parciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej 
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niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; ,a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 
zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy  

3) Dokumenty dot. przynależności do grupy kapitałowej : lista podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów albo 
informacja o tym, że nie należą do grupy kapitałowej . 

 
1.2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia: 
  

1) Wypełniony i podpisany załącznik nr 2  - Opis przedmiotu zamówienia, zawierający tabele cenowe  
 

         2)    Oświadczenie Wykonawcy, iż proponowane produkty są dopuszczone do obrotu zgodnie z Ustawą o 
wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679  tekst ujednolicony na 18.09.2010 ) 
oraz, że Wykonawca  posiada  Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że 
poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają 
określonym normom lub specyfikacjom technicznym  oraz  tj. posiadają certyfikaty jakości CE, deklaracje 
zgodności i inne wymagane prawem certyfikaty 
 

Zamawiający wymaga  na złożonych dokumentach potwierdzających jakość oferowanych artykułów 
adnotacji o numerze  pakietu i pozycji, których ww. dotyczą .  

         3)        Dokument potwierdzający wniesienie wadium . 
 
1.3. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: 
 

1) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i 
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 
 

2) w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika 
ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art.23 ust.2 ustawy; 

 
2.  Wykonawcy zagraniczni 
 
2.1. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w pkt 1.1.: 

1) ppkt 2), 3), 4), 6) –  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –  wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

 
2) ppkt 5) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju 
pochodzenia lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 
4 – 8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

  
2.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt 2.1. Wykonawca składa dokument zawierający 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymagana dla tych 
dokumentów. 

  
IV. ZASADY UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYST ĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE 
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1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  

2. Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, składają jedną ofertę, zachowując stosowne przepisy ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm.  

 
V. FORMA DOKUMENTÓW 
 

1. Dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.  

Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do 
reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej bądź 
w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczone notarialnie. 

2. W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym 
dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia 
na język polski . 

3. Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich 
prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu.  

 
VI. OPAKOWANIE OFERTY 
 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:  
 

 
Przetarg nieograniczony  na :   
DDoossttaawwaa  jjeeddnnoorraazzoowwyycchh,,  nniieecchheemmiicczznnyycchh  aarrttyykkuułłóóww  mmeeddyycczznnyycchh    ––  ppaakkiieett  nnrr  ……  

 
 

Nie otwierać przed  15.01.2016 r. godz. 11.00 
 

Liczba stron/kartek   (określić, ile stron znajduje się w kopercie). 
 

i zaadresowana na adres Zamawiającego 
 

Rozdział V  

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 
1. Wykonawca poda cenę oferty w sposób określony w Ofercie części V -"Cena oferty dla przedmiotu 
zamówienia" . 

2. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 

 

3. Wszystkie wartości powinny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być podana z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Ceny podane w ofercie powinny zawierać wszystkie koszty związane z dostawą, ubezpieczeniem,  
opakowaniem oraz uwzględniać inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.  

 

Rozdział  VI  

INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCI A OFERT  

 
I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
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1. Ofertę w zamkniętej / zaklejonej kopercie należy złożyć do dnia 15.01.2016 r. do godz. 10.30  
Sekretariacie Dyrekcji, który jest udostępniony dla wykonawców w dni powszednie w godzinach od 
8.00 do 15.00. 
 
2. Na swoje życzenie wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, 
jakim została oznakowana oferta. 
 
3. Oferta powinna być opisana w sposób przedstawiony w rozdziale IV ust. VI (Opakowanie oferty) 
SIWZ.  
 
4. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu na wniesienie 
protestu. 
 
5. Oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane.  

 
II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert, tj. 15.01.2016 r. r.  w siedzibie Zamawiającego 
w pok. nr 2 o godzinie 11.00. 

 
III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT 
 

1. Otwarcie ofert jest jawne.  

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  

3. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) 
Wykonawcy, cenę oferty, a także termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności, jeżeli ich 
podanie w ofercie było wymagane. 

 
IV. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 
 

1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.  

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych w 
niniejszej Specyfikacji dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta zewnętrzna będzie zawierała 
dodatkowe oznaczenie „ZMIANA” i zostanie podany numer wpływu z potwierdzenia, o którym mowa w 
podrozdziale I pkt 3 niniejszego Rozdziału. 

 

Rozdział VII  

KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT 

 
I. TRYB OCENY OFERT 

 
1. W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich lub omyłek rachunkowych w 
obliczeniu ceny Zamawiający poprawi je w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich 
Wykonawców, którzy złożyli ofertę.  

Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, będzie podlegała odrzuceniu.  

2. Omyłki pisarskie rachunkowe Zamawiający będzie poprawiał na podstawie art. 87 Ustawy. PZP 
 
II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 
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Kryterium wyboru Znaczenie 

Cena oferty 95 % 

Termin dostawy 5* 

 
 
 
III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW  

 
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w 
zakresie każdego w/w kryterium. 
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość 
punktów. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. 
 
Sposób obliczania wartości oferty  
 
 
Ad. a) algorytm oceny kryterium cena oferty: 

Cena minimalna 
                          Wp (C)  =   ------------------------------- x 95%, gdzie: 

Cena oferty badanej 
 

Cena min.– najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert 
Ad. b) algorytm oceny kryterium termin dostawy: 

Termin najkrótszy  
                          Wp (C)  =   ------------------------------- x 5%, gdzie: 

Termin oferty badanej 
Termin maksymalny dostawy  wynoi 72 godz, a minimalny termin dostawy wynosi 12 godz. 
 
Suma punktów oferty = Wp(C)+ Wp(T) przyznanych przez oceniających wg zasad określonych wyżej w 
każdym kryterium zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.  Oferta, która w sumie uzyska 
największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 
 
a) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 
złożonej oferty wraz z przedstawieniem dokumentów potwierdzających. Zamawiający może żądać w trakcie 
badania ofert prezentacji sprzętu wraz z potwierdzeniem parametrów technicznych u producenta.   
b) Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste pomyłki pisarskie i omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny 
w sposób określony w art. 88 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z późn zm..  
O wniesionych poprawkach zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców którzy złożyli ofertę. 

 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 

Rozdział VIII  

WZÓR UMOWY 

 
Wzór umowy określający szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji.  
 

Rozdział IX  

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
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1. Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 
doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony 
prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy. 

Rozdział X 

FORMALNO ŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 
I. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 
 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wykonawców, którzy złożyli 
oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano 
i uzasadnienie jej wyboru, 
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne.  

 
II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 
 

1. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana 
w zawiadomieniu o wyborze oferty. 
 
2. Umowa zostanie zawarta zgodnie z art.94 ust.1pkt 2 ustawy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony 
w art. 27 ust.2, albo 10 dni- jeżeli zostało przesłane w inny sposób z  zastrzeżeniem pkt 2 ustawy . 

 
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym umowę 
regulującą ich współpracę. 

  
4. Umowa regulująca współpracę Wykonawców składających wspólnie ofertę powinna określać m.in.: 

a) podmioty składające ofertę; 
b) cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa; 
c) zasady reprezentacji i prowadzenia spraw; 
d) oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres 
realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i/lub rękojmi). 

Umowa nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym. 

      5.     Zamawiający przewiduje zmianę umowy w przypadku : 

             a)   zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści   

                  umowy o aktualnego stanu prawnego, 

             b)   zmiany stawki VAT 
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie 

przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

LISTA ZAŁ ĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI  

Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część niniejszej Specyfikacji: 
zał. nr 1 – formularz ofertowy zawierający tabele cenowe 
zał. nr 2 -  Oświadczenie o spełnieniu warunków art.22.ust.1 ustawy. 
Zał nr 3 – Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania  
zał. nr 4 – wzór umowy. 
 
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 
          zatwierdził w dniu 29.12.2015r. :                                                  
                                                                                          DYREKTOR  

                                                  
 

 
                                                                                           .......................................................................... 
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Z a ł ą c z n i k  N r  1  d o  S I W Z  
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                                                          ..................................., dnia........................... 
 
 
 
................................................. 
        pieczątka firmowa 
 
 
 
 
 
 
 
I. Dane wykonawcy: 

1. Pełna nazwa . . . .  .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2. Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
     . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. Województwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. Numer telefonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5. REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 
 
II. Przedmiot oferty:  

 

Oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego 
przez:       

 
 

Mazowieckie Centrum Leczenia ChoróB Płuc i Gruźlicy  
05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 
tel/fax: (0-22) 34-46-200,   34-46-202  

 
 

na  dostawę 
Jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych - 21  pakietów 

  
 
 

 
 
 



 13 

 
 
 
 
 
 
 
III. Potwierdzenie spełnienia wymagań formalno - prawnych  

 
     Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

1.Oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust.1, 
sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji;.. Zał nr. ……..   str…………… 

 
2. wykaz wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych 
dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia jest 
krótszy- w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których 
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów ,czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

Zał nr. ……..   str…………… 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania sporządzone wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji;..….. Zał nr. ……..   str…………… 

 
4.  Dokumenty dot. przynależności do grupy kapitałowej : lista podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o 
tym, że nie należą do grupy kapitałowej . Zał nr. ……..   str…………… 

 

6. Aktualny odpis z właściwego rejestru. jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w parciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; ,a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 
24 ust.1 pkt 2 ustawy....Zał nr. ……..   str………….. 

7. Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia zawierający tabele 
cenowe , Zał nr. ……..   str……………. 

Oświadczenie Wykonawcy, iż proponowane produkty są dopuszczone do obrotu zgodnie z Ustawą o wyrobach 
medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679  tekst ujednolicony na 18.09.2010 ) oraz, że 
Wykonawca  posiada  Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że poprzez 
odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają 
określonym normom lub specyfikacjom technicznym  oraz  tj. posiadają certyfikaty jakości CE, deklaracje 
zgodności inne wymagane prawem certyfikaty 

    Zał nr. ……..   str……………. 

8.      w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i  
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy 
…..…………………………………………….….. Zał nr. ……..   str…………..… 

9.     w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane 
jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do 
reprezentowania ich w postępowaniu  Zał nr. ……..   str…………… 

10. Dokument potwierdzający wniesienie wadium; ………….....… Zał nr. ……..   str…………… 
  

 
IV. Wpłata wadium 
 
 1. Forma, w jakiej zostało wniesione wadium: 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Zał nr. ……..   str……………  
 
 
 2. Nr konta, na jakie zamawiający dokonuje zwrotu wadium: 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
V. Cena oferty dla przedmiotu zamówienia 
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1. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania i podania ceny dla oferowanych pakietów  zgodnie z 
cenami podanymi w  tabelach cenowych . 
Pakiet nr. 1cena netto …………../ słownie  + … % podatku VAT w kwocie …………/  
słownie , co daje wartość  brutto : ………………/ słownie  
Pakiet nr.2 cena netto …………../ słownie  + … % podatku VAT w kwocie …………/  
słownie , co daje wartość  brutto : ………………/ słownie  
Pakiet nr. 3            ceny na  oferowane pozycje  podane w formularzu ofertowym 
Pakiet nr. 4 cena netto …………../ słownie  + … % podatku VAT w kwocie …………/  
słownie , co daje wartość  brutto : ………………/ słownie  
Pakiet nr. 5 cena netto …………../ słownie  + … % podatku VAT w kwocie …………/  
słownie , co daje wartość  brutto : ………………/ słownie  
Pakiet nr. 6 cena netto …………../ słownie  + … % podatku VAT w kwocie …………/  
słownie , co daje wartość  brutto : ………………/ słownie  
Pakiet nr. 7 cena netto …………../ słownie  + … % podatku VAT w kwocie …………/  
słownie , co daje wartość  brutto : ………………/ słownie  
Pakiet nr. 8 cena netto …………../ słownie  + … % podatku VAT w kwocie …………/  
słownie , co daje wartość  brutto : ………………/ słownie  
Pakiet nr. 9  cena netto …………../ słownie  + … % podatku VAT w kwocie …………/  
słownie , co daje wartość  brutto : ………………/ słownie  
Pakiet nr. 10 . cena netto …………../ słownie  + … % podatku VAT w kwocie …………/  
słownie , co daje wartość  brutto : ………………/ słownie  
Pakiet nr. 11  cena netto …………../ słownie  + … % podatku VAT w kwocie …………/  
słownie , co daje wartość  brutto : ………………/ słownie  
Pakiet nr. 12  cena netto …………../ słownie  + … % podatku VAT w kwocie …………/  
słownie , co daje wartość  brutto : ………………/ słownie  
Pakiet nr. 13 cena netto …………../ słownie  + … % podatku VAT w kwocie …………/  
słownie , co daje wartość  brutto : ………………/ słownie  
Pakiet nr. 14 cena netto …………../ słownie  + … % podatku VAT w kwocie …………/  
słownie , co daje wartość  brutto : ………………/ słownie  
Pakiet nr. 15. cena netto …………../ słownie  + … % podatku VAT w kwocie …………/  
słownie , co daje wartość  brutto : ………………/ słownie  
Pakiet nr. 16  cena netto …………../ słownie  + … % podatku VAT w kwocie …………/  
słownie , co daje wartość  brutto : ………………/ słownie  
Pakiet nr. 17  cena netto …………../ słownie  + … % podatku VAT w kwocie …………/  
słownie , co daje wartość  brutto : ………………/ słownie  
Pakiet nr. 18 cena netto …………../ słownie  + … % podatku VAT w kwocie …………/  
słownie , co daje wartość  brutto : ………………/ słownie  
Pakiet nr. 19  cena netto …………../ słownie  + … % podatku VAT w kwocie …………/  
słownie , co daje wartość  brutto : ………………/ słownie  
Pakiet nr. 20  cena netto …………../ słownie  + … % podatku VAT w kwocie …………/  
słownie , co daje wartość  brutto : ………………/ słownie  
Pakiet nr. 21. cena netto …………../ słownie  + … % podatku VAT w kwocie …………/  
słownie , co daje wartość  brutto : ………………/ słownie  
 
Ceny podano  w załączniku nr 2 do siwz / tabele cenowe / 
 
VI. Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości warunków i ustaleń, które są w załączonym projekcie umowy 
   
Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na warunki i ustalenia, które są zawarte w załączonym 
projekcie umowy  
 
 
VII.    Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych  Warunków Zamówienia i nie 
wnosi do niej żadnych uwag. 
 
OFERTA  z  załącznikami  zawiera  łącznie:  . . . . . . .   ponumerowanych stron/kartek*  
( * odpowiednio skreślić ). 
 
                                                                          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                                            podpis osoby uprawnionej
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPRZ ĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU  - TABELE CENOWE 
 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPRZ ĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU  - TABELE CENOWE  
 
Pakiet 1 IGŁY I STRZYKAWKI  

Lp. Nazwa artykułu J.m Ilość objęta 
zamówieniem 

Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość brutto Nawa producenta 

1. Strzykawki 1 x użytku 2 ml - typu LUER, 
dwuczęściowe, przeźroczyste, sterylne, niepirogenne, 
nietoksyczne, ogranicznik zapobiegający wysuwaniu 
się tłoka, łatwy oraz szczelny przesuw tłoka,  czytelna 
przedłużona skala pozwalająca na precyzyjne 
dawkowanie, określająca pojemność w ml, pojedynczo 
pakowane z oznaczeniem nazwy producenta, numerem 
serii oraz datą przydatności do użycia 
 

op. 
100 
szt. 

       300      

2. Strzykawki 1 x użytku 5 ml - typu LUER, opis jak 
wyżej 
 

op. 
100 
szt. 

       700      

3. Strzykawki 1 x użytku 10 ml - typu LUER,  opis jak 
wyżej 
 

op. 
100 
szt. 

       900      

4. Strzykawki 1 x użytku 20 ml - typu LUER, opis jak 
wyżej 
 

op. 
100 
szt. 

      500      

5. Strzykawki 1 x użytku do pomp  infuzyjnych   typu 
ASCOR-AP-14, Greseby 3200, Greseby MS 26,,10 ml 
typu Luer , wpisane w menu pomp ,wyrób jałowy, 
przeźroczysty, zakończony gwintem do 
przymocowania przedłużacza, tłok gumowy z 
podwójnym uszczelnieniem, dostosowany do 
automatycznego przesuwania z pompy infuzyjnej, 
czytelna i trwała skala, podziałki skali wycechowane w 
ml 
 

 
szt. 

      300      

6. Strzykawki 1 x użytku do pomp  infuzyjnych typu 
ASCOR-AP-14, Greseby 3200, Greseby MS 26,  20 ml 
typu Luer,  
opis jak wyżej 

szt.         400      
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7. Strzykawki 1 x użytku do pomp  infuzyjnych typu 
ASCOR-AP-14, Greseby 3200, Greseby MS 26, 50 ml 
typu Luer,  
opis jak wyżej 

szt.     2500      

8. Strzykawki 1 x użytku Janetta 100 ml, z końcówką do 
cewników, przeźroczyste, sterylne, niepirogenne, 
nietoksyczne, ogranicznik zapobiegający wysuwaniu 
się tłoka, łatwy oraz szczelny przesuw tłoka, wyraźna 
niezmywalna skala w kolorze czarnym lub 
ciemnoniebieskim, określająca pojemność w ml, łatwa 
w połączeniu ze sprzętem urologicznym i sondą 
żołądkową, pojedynczo pakowana z oznaczeniem 
nazwy producenta, numerem serii oraz datą 
przydatności do użycia 
 
 

szt.     2000      

9. Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych IS, typ 
LUER, sterylny, niepirogenny, nietoksyczny, igła 
biorcza zintegrowana z zapowietrznikiem i filtrem 
p/bakteryjnym, elastyczna komora kroplowa, wielkość 
oczek filtra do płynów 15µ, komora kroplowa - 20 
kropli =1ml±0,1ml, miękki elastyczny dren o dł.  150 
cm (± 5 cm), rolkowy regulator przepływu, łącznik 
LUER, szczelne połączenie ze standardową butelką, 
bez igły iniekcyjnej, pojedynczo pakowane z 
oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz 
daty przydatności 
 

szt.  70 000      

10. Przyrząd do przetoczeń krwi TS, typ LUER, sterylny, 
niepirogenny, nietoksyczny, igła biorcza zintegrowana 
z zapowietrznikiem i filtrem p/bakteryjnym, elastyczna 
komora kroplowa o  dł. ok. 90 mm, duża powierzchnia 
filtra o wielkości oczka 200µm., komora kroplowa - 20 
kropli = 1ml ± 0,1 ml, miękki elastyczny dren o dł. 
150cm (± 5 cm),  rolkowy regulator przepływu, 
łącznik Luer, szczelne połączenie z butelką i workiem 
z krwią, bez igły iniekcyjnej, pojedynczo pakowane z 
oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz 
daty przydatności do użycia 
 

szt.  700      

 
11. 

 
Strzykawki 1 x użytku do TBC, strzykawka 

szt.  1200      
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tuberkulinowa o pojemności 1 ml, trzyczęściowa typu 
LUER, z dokładną podziałką poczynając od 0,05ml, 
przeźroczysta z niezmywalną, wyraźną, precyzyjną 
skalą, w kolorze czarnym lub granatowym, z 
oddzielnie dołączoną igłą iniekcyjną zapakowaną 
razem ze strzykawką o wymiarach 0,50 x 16mm,łatwy 
przesuw tłoka, szczelny i równomierny,  niepirogenna, 
nietoksyczna, jałowa,  pojedynczo pakowane, z 
oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz 
datą przydatności do użycia 
 

12. Igły 1 x użytku 0,5x 25mm,  sterylna, nietoksyczna, 
niepirogenna. nasadka typu LUER, umożliwiająca 
łatwe i szczelne połączenie z innym sprzętem 
medycznym, powierzchnia gładka, odpowiedni kąt 
ścięcia, zapewniające wysoką ostrość, pojedynczo 
pakowane z oznaczeniem nazwy producenta, numerem 
serii oraz daty przydatności do użycia, barwny kod 
identyfikacyjny  - pomarańczowy 
 

 
op. 
100 
szt. 

    300      

13. Igły 1 x użytku, 0,6 x 25mm,  opis jak wyżej, barwny 
kod identyfikacyjny - niebieski 

op. 
100 
szt. 

  100 
 
 
 

     

14. Igły 1 x użytku 0,7 x  30mm, opis jak wyżej kod 
identyfikacyjny – czarny 
 
 

op. 
100 
szt. 

  100 
 
 

     

15. Igły 1 x użytku 0,8 x 40mm, opis jak wyżej, kod 
identyfikacyjny - zielony 

op. 
100 
szt. 

  500 
 
 
 

     

16. Igły 1 x użytku 0,9 x 40 mm, opis jak wyżej, kod 
identyfikacyjny – żółty 

op. 
100 
szt. 

  500 
 
 
 

     

17. Igły 1 x użytku 1,1 x 40 mm, opis jak wyżej, kod 
identyfikacyjny - kremowy 
 

op. 
100 
szt. 

  200      

18. Igły 1 x użytku 1,2 x 40 mm, opis jak wyżej, kod 
identyfikacyjny - różowy 

op. 
100 
szt. 

    400      
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19. Igły do wstrzykiwaczy insulinowych, rozm. 31G, 
0,25mm x 6mm lub 0,25mm x 8mm, a 100 szt., do 
wszystkich typów wstrzykiwaczy, latex free 
 

op. 
100 
szt. 

     100      

20. Igły 1 x użytku  typu „motylek” do wlewów dożylnych 
i podskórnych, wyrób sterylny, nietoksyczny, rozmiar 
22G - 0,7 x 19 mm, wyrób z drenem, pojedynczo 
pakowane z oznaczeniem nazwy producenta, numerem 
serii oraz daty przydatności do użycia 
 

szt.   500      

21. Przedłużacz do pomp infuzyjnych, 1 x użytku, 
sterylny, nietoksyczny, zakończony typu LUER 
minimalizujące niebezpieczeństwo rozszczelniania lub 
odłączenia samoistnego drenu, gwintowany łącznik 
LUER pasuje do wszystkich standardowych 
akcesoriów, dł. drenu 100-300cm, dren charakteryzuje 
się dużą odpornością na zamknięcie światła, 
pojedynczo pakowane z oznaczeniem nazwy 
producenta, numerem serii oraz daty przydatności do 
użycia 

szt.      700      

 
 
 

 
RAZEM : 
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Pakiet 2  KANIULE   
 

Lp. Nazwa artykułu J.m Ilość objęta 
zamówieniem 

Cena jedn. netto Wartość 
netto 

Podatek 
 VAT  

Wartość brutto Nazwa  

1 Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych z portem bocznym. Przezroczysta teflonowa z cienką ścianką. Kontrastujący w Rtg. port boczny kodowany kolorem zgodnie z ISO. 
Kaniule wyposażone w samo domykający się korek portu bocznego. Zastawka teflonowa. 
 

1a Kaniula dożylna rozm G 24, długość 19 mm, kolor 
żółty, przepływ 20ml/min  opis jak wyżej,  
 
 

szt.       300      

1b Kaniula dożylna rozm. G 22, długość 25 mm, kolor 
niebieski, przepływ 36ml/min 
opis jak wyżej  
 
 

szt.     5 000      

1c Kaniula dożylna rozm. G 20, długość 32 mm, kolor 
różowy, przepływ 60ml/min 
opis jak wyżej, 
 

szt.    10 000      

1d Kaniula dożylna rozm.  G 18, długość 45 mm, kolor 
zielony, przepływ 90ml/min,  opis jak wyżej,  
 

szt.      1 500      

1e Kaniula dożylna G 17, długość 45 mm, kolor biały, 
przepływ 140ml/min opis jak wyżej,  

szt.        50 
 
 
 

     

1f Kaniula dożylna G 16, długość 45 mm, kolor szary, 
przepływ 180ml/min  opis jak wyżej  
 

szt.         50      

1g Kaniula dożylna G 14, długość 45 mm, kolor 
pomarańczowy, przepływ 240ml/min, opis jak wyżej  
 

szt.          50      

2. Koreczki do kaniul 1 x  użytku, wyrób sterylny, 
nietoksyczny, pasujący do kaniuli  
typu LUER LOCK, do czasowego zamknięcia kaniuli 
lub cewnika, pakowane pojedynczo z oznaczeniem 
nazwy producenta, numerem serii oraz daty 

szt.    45 000 
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przydatności do użycia  
3. Korek Combi Luer Lock, czerwony lub 

pomarańczowy 
szt.            1000 

 
 

     

4 Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych,  wyposażona w automatyczny, plastikowy  mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, 
aktywowany przez znajdujący się na igle występ, posiadająca zastawkę antyzwrotną, bez portu bocznego, ze skrzydełkami oraz dodatkowym uchwytem, cztery paski kontrastujące w 
rtg, cewnik wykonany z poliuretanu (PUR), sterylna. 
 

4a Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów 
dożylnych 18G 1,2mm (zielona), długość 45mm/ 
przepływ 100ml/min,  
 

szt       40      

4b Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów 
dożylnych 20G 1,0mm (różowa), długość 
32mm/przepływ 64ml/min,  
 

szt.      40      

4c Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów 
dożylnych 22G 0,8mm (niebieska), długość 
25mm/przepływ 38ml/min,  
 

szt        10      

5. Igła do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem 
z zakończeniem typu Pencil Point , zapobiegającym 
fragmentacji korka,  
rozmiar 1,2, długość 30 mm 

szt. 1 000      

6. Bezpieczna igła do iniekcji ze zintegrowaną osłona 
zabezpieczającą, która trwale zamyka igłę po użyciu.  
Osłonę zabezpieczającą można aktywować jedną ręką 
za pomocą palca, kciuka lub za pomocą nacisku 
(opierając o twardą powierzchnię). 
Aktywacja osłony metodą ślizgową (nie zawiasową). 
Osłona trwale złączona z igłą bez możliwości 
rozdzielenia igły od osłony.  
Rozmiary: G 18 do G 25  

szt. 1 000      

  
RAZEM : 
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Pakiet 3 OFERTY CZĘŚCIOWE – MOŻNA SKŁADAĆ NA POSZCZEGÓLNE POZYCJE  
 

Lp. Nazwa artykułu J.m Ilość objęta 
zamówieniem 

Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Po datek  
VAT 

Wartość brutto Nazwa producenta 

1. Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, 1 x 
użytku,  rozmiar Ch 10-18,  dł. 600mm, sterylny, 
nietoksyczny, gładko zakończony koniec, cewnik ze 
zmrożoną powierzchnią ułatwiającą wchodzenie, 
posiadający 2 otwory ( boczne, naprzeciwległe lub 
naprzemianlegle) i jeden otwór centralny, 
powierzchnia całkowita bocznych otworów ma być 
mniejsza niż otworu centralnego, pojedynczo 
pakowany, z nazwą producenta, numerem serii oraz 
daty przydatności do użycia 
 

szt.    5 000      

2. Cewnik do podawania tlenu przez nos, 1 x użytku, 
sterylny, nietoksyczny,  rozmiar uniwersalny, długość 
drenu minimum 200cm, wykonany z elastycznego 
PVC, bardzo miękkie końcówki, odporne na 
załamania, pojedynczo pakowany, z nazwą producenta, 
numerem serii oraz daty przydatności do użycia 
 

szt.     8 000      

3. Zamknięty system do odsysania 24 H, rozmiar 12-16 
CH, długość 36-60 cm  blokada dostępu do pacjenta, 
bezzwrotny port do płukania cewnika, przycisk do 
kontroli siły ssania z zabezpieczeniem  przed 
przypadkowym użyciem, barwny kod rozmiaru 
cewnika oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na 
cewniku, mocny przezroczysty mankiet 
zabezpieczający cewnik, cewnik z atraumatycznym 
końcem, naklejki do oznaczenia daty wymiany 
zestawu.  

szt.        100      

4. Kraniki trójdrożne - 1 x użytku, wyrób sterylny, 
nietoksyczny, łącznik zbudowany z trzech 
przeźroczystych końcówek typu LUER, dwie 
końcówki gwintowane i zabezpieczone plastikowym 
końcem, jedna końcówka gwintowana z ruchomym 
zabezpieczeniem dla wenflonu, w części centralnej 

szt.       600      
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kranika ruchomy zaworek w kolorze niebieskim z 
trzema skrzydełkami, kod identyfikacyjny - niebieski, 
pojedynczo pakowany, z nazwą producenta, numerem 
serii oraz daty przydatności do użycia 

5. Filtr mechaniczny o zmniejszonej objętości martwej, 1 
x użytku, wyrób sterylny, antybakteryjny i 
antywirusowy, pod kapno,, pojedynczo pakowany, z 
nazwą producenta, numerem serii oraz daty 
przydatności do użycia 
 

szt.       700      

6. Filtr mechaniczny o zmniejszonej objętości martwej, 1 
x użytku, wyrób sterylny, antybakteryjny i 
antywirusowy, z nawilżaczem, mocowany po stronie 
pacjenta lub maszyny,  pojedynczo pakowany, z nazwą 
producenta, numerem serii oraz daty przydatności do 
użycia 
 

szt.     100       

7. Maska do tlenu dla dorosłych, 1 x użytku, standard, 
średnia z drenem, z klipsem na nos, z gumkami na 
uszy, pojedynczo pakowany, z nazwą producenta, 
numerem serii oraz daty przydatności do użycia 
 

szt.      100      

8. Nebulizator (do rozpylania leku) 1 x użytku, z drenem 
i ustnikiem, pojedynczo pakowany, z nazwą 
producenta, numerem serii oraz daty przydatności do 
użycia 
 

szt.     1500      

9. Przedłużacz do pompy infuzyjnej z kranikiem 
trójdrożnym  dł. 7 cm, przeźroczysty, końcówka LUER  
(dren do pompy), 1 x użytku, sterylny, nietoksyczny, 
pojedynczo pakowany, z nazwą producenta, numerem 
serii oraz daty przydatności do użycia 
 
 

 szt.    200      

10. Paski do glukometru IXELL, pakowane po 50 szt. 
 

opak.        600      

11 Nakłuwacz igłowy automatyczny, jednorazowego 
użytku, głębokość nakłucia 2,4mm, igła 21G, sterylny 

szt.     20 000 
 
 
 

     

12. Jednorazowy aplikator gąbkowy, umożliwiający 
nawilżanie jamy ustnej pomiędzy szczotkowaniem, 

szt.       200      
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długość ok. 15cm, długość części gąbkowej ok. 2cm. 
Zarejestrowany jako wyrób medyczny, pakowany 
pojedynczo. 
 

13 Jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy, 
nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie 
wymagający namoczenia oraz spłukiwania, pakowany 
pojedynczo, zarejestrowany jako wyrób medyczny  
 

szt.       50      

14 Jednorazowa myjka do mycia nasączona obustronnie 
środkami myjącymi, produkowana zgodnie z 
wymogami ISO 22716;2007 oraz ISO 9001:2008,  
 

szt.     5 000      

15 Pianka oczyszczająca do skóry dla pacjentów z 
nietrzymaniem moczu oraz kału, posiadająca 
właściwości antybakteryjne, oczyszczające oraz 
ochronne dla skóry. myjąco – pielęgnacyjna o 
właściwościach antybakteryjnych, nawilżająca, 
zapewniająca ochronę skóry, posiadająca badania 
potwierdzające skuteczność antybakteryjną, 
zarejestrowana jako wyrób medyczny. Pojemność 400 
ml.  

szt.       50      

16. Ostrza jednorazowe do usuwania szwów, dł. 11cm, 
wykonane ze stali nierdzewnej, każde ostrze pakowane 
pojedynczo, sterylne.  Wyprodukowane w UE 

opak. 
100 
szt. 

            4      

17. Ostrza wymienne do skalpeli numer  od 10 – 24, ostre, 
wykonane ze stali węglowej, posiadające numer i 
nazwę producenta, grawerowane na ostrzu,  
Wyprodukowane w UE 

opak. 
100 
szt. 

        100      

18 Nawilżacz tlenowy do tlenoterapii, 1 użytku, sterylny, 
pojemnik z wodą sterylną 500ml, adapter 
przyłączeniowy, port do podłączenia z przewodem 
tlenowym, tworzywo miękkie, 
zakończenie standardowe, pakowany pojedynczo, z 
oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz 
datą przydatności do użycia 

szt.            150      

19 Precyzyjny regulator przepływu z podwójną skalą do 
płynów infuzyjnych i emulsji tłuszczowych, zakres 2-
350ml z możliwością całkowitego zamknięcia lub 
otwarcia przepływu. Sterylny.  
 

szt         1 000      

 Razem         
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Pakiet 4 PAPIER, ŻEL, ELEKTRODY DO EKG i  USG 
 

Lp. Nazwa artykułu J.m Ilość objęta 
zamówieniem 

Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
 VAT 

Wartość brutto Nazwa producenta 

1. Papier do EKG do aparatu Ascard - 3 (kartka), 
szerokość 104 mm x 40mb, śliski z dobrze widoczną 
skalą 

rolka    20      

2. Papier do EKG do aparatu E - 600, szerokość 110mm 
x 40 mb, bez marginesu 

rolka    200      

3. 
 
 

Papier EKG Ascard A4/B56  /112x25/ rolka    400      

4. Papier do Videoprintera Sony, type II (High Density) 
UPP - 110HD, 110mm x 20m., made in Japan 

rolka    50 
 

     

5. Papier do ECHA Mitsubishi K 65 HM- ce - orginalny rolka    40 
 

     

6. Elektrody do monitorowania całodobowego, Holter. 
EKG,  samoprzylepne, okrągłe, z niealergicznym 
żelem stałym, nie powodujące odparzeń,  wysoka 
jakość sygnału przekazywanego do aparatu, wyrób 
bezpieczny w użyciu 

szt.   10 000      

 
 

 
RAZEM : 
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Pakiet 5 JEDNORAZOWA ODZIEŻ MEDYCZNA 
 

Lp. Nazwa artykułu J.m Ilość objęta 
zamówieniem 
 

Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość brutto Nazwa produccenta 

1. Fartuch pielęgniarski ochronny 1 x użytku, fizelina 
(kolor zielony lub niebieski), gramatura minimum 
20g/m2, rękaw zakończony dzianinowym mankietem, 
wiązanie na troki,  rozm. uniwersalny, pakowany po 10 
szt lub po 20 szt.., na opak. data produkcji, producent 
 

szt.    17 000      

2. Fartuch pielęgniarski ochronny 1 x użytku, fizelina, 
kolor biały, z mankietem z dzianiny, gramatura 
minimum 20g/m2, rękaw zakończony dzianinowym 
mankietem, wiązanie na troki,  rozm. uniwersalny, 
pakowany po 10 szt., na opak. data produkcji, 
producent 

szt.    10 000      

3. Fartuch 1 x użytku, przedni, bez rękawów, wykonany z 
mocnego, nieprzemakalnego laminatu – gramatura 
min. 40g/m2, długi (zakrywający nogi), w części tylnej 
wiązany na troki, pakowany po 10- 50 szt., na opak. 
data produkcji, producent 

szt.         20      

4. Komplet chirurgiczny z włókniny SMS/SMMS, o min. 
Gramaturze 45g/m2, kolor niebieski lub zielony, bluza 
– wycięcie fałd, trzy kieszenie. Spodnie w pasie 
ściągane na troki, szwy klejone lub szyte,  rozmiar S – 
XXL,pakowane osobno,  na opak. data produkcji, 
producent 

szt.       400      

5. Prześcieradło ochronne,  1 x użytku, fizelinowe, 
gramatura min. 20g/m2, kolor zielony lub niebieski, 
210 x 130cm (+/_10cm), niesterylne, pakowane po 10 
- 50szt., na opak. data produkcji, producent 
 

szt.    3 000      

6. Podkład 1 x użytku, fizelinowy, niesterylny , 
gramatura min. 20g/m2,  140 x 90cm (+/- 10), kolor 
zielony/niebieski, pakowane po 10 - 50szt., na opak. 
data produkcji,, producent 

szt        500      
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7 Czepek chirurgiczny 1 x użytku z taśmą wchłaniającą 
pot, włóknina wiskozowa perforowana,  wiązany lub 
ściągany z tyłu gumką, gramatura min. 25g/m2,  
kolor zielony/niebieski  pakowany po 10- 100 szt., 
na opak. data produkcji,  producent 

szt.           2 000      

8. Maska chirurgiczna na gumkę, 1 x użytku,  
3 warstwowa, stopień filtracji min 98%, kolor 
zielony/niebieski pakowany po 10- 50 szt., 
na opak. data produkcji, producent 
 

szt.      100  000      

9. Maska chirurgiczna wiązana, 1 x użytku,  
3 warstwowa, stopień filtracji min 98%,mocowana z 
tyłu, kolor zielony/niebieski pakowany po 10 -50szt., 
na opak. data produkcji,  producent 
 

szt.   2 000      

10 Maska chirurgiczna  typu IIR z osłoną na oczy, miękka 
pianka zapobiegająca parowaniu okularów,  odporność 
na spryskiwanie min. 120MmHg, skuteczność filtracji 
min. 99,7%wiązanie na troki, zgodność z normą EN 
14683,pakowany po 10 - 50szt., na opak. data 
produkcji,  producent  
 

szt.       1 000      

11 Maski chirurgiczne z tasiemkami do wiązania odporne 
na przesiąkanie do zabiegów operacyjnych o 
podwyższonym ryzyku ( np. pacjenci z HIV, WZW) 
zakażenia przez zachlapanie. 
Wymagana wg Normy PN- EN 14683:  
Odporność na rozpryski 160 mmHg (ASTM) 
Skuteczność filtracji bakterii (BFE) ≥ 98 % 
Ciśnienie różnicowe (Delta P) < 29 Pa/cm² 
Kolorowe pomarańczowe oznaczenie poziomu 
ochrony. 

szt.      1 000      

12 Podkład jednorazowy,  wysokochłonny, 
nieprzemakalny, warstwa chłonna (pulpa celulozowa) 
z superabsorbentem o chłonności min, 700ml, zakładki 
z każdej strony, rozmiar 40cm x 60cm,  na opak. data 
produkcji,  producent  

szt  1 500      

13. Podkład jednorazowy, wysokochłonny, 
nieprzemakalny,  rozmiar 70 x 180cm, warstwa 
chłonna w rozmiarze 80 x 60cm (pulpa celulozowa) z 
superabsorbentem, ochłonności min. 1750ml, zakładki 
z dwóch stron o długości 50 cm każda, na opak. data 

szt 1 500      



 27 

produkcji,  producent  
14 Podkład jednorazowy, wysokochłonny, 

nieprzemakalny,  z pulpą celulozową, z zakładkami z 
każedj strony, stosowany do ochrony łóżek stołów 
podczas procedur medycznych lub opieki nad 
pacjentem. Wyposażony w dwie taśmy samoprzylepne 
zapobiegający przesuwaniu się podkładu. Warstwa 
chłonna zawierająca superabsorwnet zapewnia szybkie 
wchłanianie. Chłonność 1800ml, rozmiar 75 x 90 cm. 
data produkcji,  producent  

szt.   100      

15. Podkład w rolce, perforowany, długość wstęgi 50cm, 
szerokość wstęgi 50 cm, 100% celulozy. Nasączony 
nieuczulającym środkiem bakteriobójczym, 
aktywującym się podczas kontaktu z wilgotną skóra,  
na opak. data produkcji,  producent .  

szt      200      

16 Wieszaki na rolki mocowane do leżanki, kompatybilne 
z podkładami w rolce pkt. 15 

szt. 35      

17. Śliniaki dentystyczne 1 x użytku, wykonanie 
bibułowo- foliowe, z kieszenią, wzmocnione folią, z 
możliwością zawiązania na szyi, rozm. 60 x 40cm (+/_ 
10cm) + kieszeń 15 cm (+/_5cm) ,data produkcji, 
termin przydatności, producent 
 

szt.    3 000      

18. Pokrowce na buty 1 x użytku - foliowe, typu kapcie, 
zakrywające obuwie, pokryte anty poślizgową folią, 
ściągnięte gumką wokół kostki, pakowane po 100szt., 
na opak. data produkcji, producent 
 

para           500      

19. Ochraniacze 1 x użytku na stopy (typu kapcie), z 
zakrytymi palcami, na opak. data produkcji, producent 
 

para         20      

 
 
 

 
RAZEM : 
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Pakiet 6 OBŁOŻENIA OPERACYJNE 
Lp. Nazwa artykułu J.m Ilość objęta 

zamówieniem 
Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Podatek  
VAT 

Wartość brutto Nazwa producenta 

1. Zestaw uniwersalny wykonany z dwuwarstwowej 
pełnobarierowej włókniny zgodnej z EN 13 795 1-3, o 
gramaturze 54/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw 
materiału stanowiła folia PE. Chłonność warstwy 
zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować 
wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z 
EN 20 811) >200cm H2), oraz odporność na 
rozerwanie >118 kPa (zgodnie z EN 13 938-1). 
Minimalny skład: 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 
80x 145cm (+/_5cm) 
1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140x 
190cm (+/_10cm) 
1 dwuwarstwowa serweta samoprzylepna 200x 170 
cm(+/_10cm), 
1 dwuwarstwowa serweta samoprzylepna 175x 
170cm(+/_10cm), 
2 ręczniki celulozowe 30x 30cm(+/_5cm) 
1 kieszeń samoprzylepna (2K) 40x 35cm (+/_5cm) 
1 taśma samoprzylepna 10x 50cm (+/_2cm) 
2 dwuwarstwowe serwety samoprzylepne 90x 75cm 
(+/_5cm) 
 na opak. data produkcji,termin przydatności, 
producent 

szt.         200      

2. Jednorazowy fartuch chirurgiczny, jałowy, 
pełnobarierowy o gramaturze min. 40g/m2, zgodny z 
normą EN 13 795 1-3. Rękaw zakończony 
elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części 
fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w 
specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich 
zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – 
zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. 
Szwy wykonane metodą ultradźwiękową, na całości 
fartucha, rozmiar M, L, XL, na opak. data 

szt      300      
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produkcji,termin przydatności, producent 
3. Jednorazowy fartuch chirurgiczny, jałowy, 

pełnobarierowy,  o gramaturze min. 40g/m², zgodny z 
normą EN 13 795 1-3, posiadający dodatkowe 
nieprzemakalne wzmocnienia, w części przedniej i w 
rękawach o gramaturze 38g/m2. Rękaw zakończony 
elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części 
fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w 
specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich 
zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – 
zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. 
Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, na całości 
fartucha. Odporność na przesiąkanie płynów materiału 
stanowiącego wzmocnienia min. 295cm H2O, 
natomiast BI= 6,  rozmiar M,  na opak. data 
produkcji,termin przydatności, producent 

szt        100      

4. Folia operacyjna 
od 35x35cm do 42x42cm (opakowanie 10 szt) 
 

op         20      

5. Serwety 2 dwuwarstwowe, samoprzylepne 90x 75cm 
(+/_5cm), pojedynczo pakowane, sterylne 

szt.          50      

6. Serweta jałowa do rąk o wymiarach min. 33 x 33 cm, 
pakowane po 2 szt. opakowanie papier- folia. 
Informacje: kod produktu, data ważności , numer serii, 
identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej 
normy PN- EN 13795 

Opak.
25 szt. 

       100      

7 Serwety chirurgiczne 1x użytku, sterylne, 
dwuwarstwowa, nieprzemakalna, chłonna na całej 
powierzchni, gramatura 60g/m2,  
80 x 90 cm (+/_5cm), przeznaczone do użytku w 
czasie zabiegu operacyjnego,  opakowanie folia- 
papier, na opakowaniu naklejki do dokumentacji 
medycznej z numerem serii, kodem kreskowym, datą 
ważności. Zgodność z normą EN 13795, pakowane 
pojedynczo, 

szt.         900      

8 Serweta jałowa, dwuwarstwowa, chłonna, o 
wymiarach 40cm x 40cm (+/_ 10%) 
 

szt.            400      

 
 
 

 
 RAZEM : 
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Pakiet 7 TESTY DO STERYLIZACJI 
 

Lp. Nazwa artykułu J.m Ilość objęta 
zamówieniem 

Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Podatek  
VAT 

Wartość brutto Nazwa producenta 

1. Test paskowy do sterylizacji wieloparametrowy do 
kontroli sterylizacji parą wodną wg ISO 11140 (klasa 
IV), EN 867 - 1 (Klasa D), na opakowaniu data 
produkcji, termin przydatności, producent 

szt.       7 000      

2. Taśma samoprzylepna z identyfikatorem parowym o 
szerokości 1,9 cm x min. 50m., spełniająca normę EN 
867, ISO 11140 - 1 
na opak. data produkcji, termin przydatności, producent 

szt.          30      

3. Sporal A - na opak. data produkcji, termin przydatności, 
producent 
 

szt.         40       

4. Test temperatury do myjni- dezynfektora parametry 
93° C/10 min. 
na opak. data produkcji, termin przydatności, producent 

szt.        100      

5. Test kontroli mycia do myjni - dezynfektora 
na opak. data produkcji, termin przydatności, producent 

szt.        100 
 
 

     

6 Test paskowy do sterylizacji tlenkiem etylenu (EO) szt.        100 
 
 

     

 RAZEM : 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

 
 
 
 
 

Pakiet 8– OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI 
 

Lp. Nazwa artykułu J.m Ilość objęta 
zamówieniem 

Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Podatek  
VAT 

Wartość brutto Nazwa producenta 

1. Papier do sterylizacji 120x120cm (opak. 100 – 150 
arkuszy) biały 

opak     5      

2. Papier do sterylizacji 120x120cm (opak. 100- 150 
arkuszy) zielony 

opak      5      

3. Rękaw papierowo- foliowy z testem do sterylizacji 
parowej i gazowej o konstrukcji folii zgodnej z 
normami europejskimi i międzynarodowymi jako 
minimum PN EN 868- 3. wymagane wydanie przez 
producenta oświadczenie w postaci protokołu 
zgodności i charakterystyką folii. Papier o gramaturze  
nie mniejszej niż 60g /m2, wytrzymały na rozdzieranie 
i przesiąkanie o odpowiedniej porowatości, układ por 
stanowi barierę po procesie sterylizacji. Folia co 
najmniej 5 warstwowa (klej nie stanowi warstwy) o 
grubości nie mniejszej niż 51µm, odporna na 
rozdzieranie i pękanie. Wskaźniki procesu sterylizacji 
(para wodna, tlenek etylenu) nadrukowane na papierze 
w obrębie zgrzewu, po stronie folii, jednoznacznie i 
wyraźnie oznaczony kierunek otwierania. Zgrzew 
fabrycznie wielokrotny. Rodzaje zamknięcia 
zgrzewarką.  

       

3a Rękaw  papierowo -foliowy gładki 75mm/ 200m, 
 opis j/w 
 

  szt.      5           

3b Rękaw  papierowo- foliowy gładki 100mm/ 200m 
 opis j/w 
 

  szt 2      

3c Rękaw  papierowo- foliowy z zakładką  100mm/ 200m 
 opis j/w 
 
 

  szt.    2         

3d Rękaw  papierowo -foliowy gładki 200mm (+/_10mm) 
/ 200m 

  szt.   5         
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 opis j/w 
 

3e Rękaw  papierowo- foliowy z zakładką 250mm/ 100m 
 opis j/w 
 

  szt.    2       

3f Rękaw  papierowo- foliowy gładki 300mm/ 100m 
 opis j/w 
 

szt. 2      

3g Rękaw  papierowo- foliowy z zakładką 380mm 
(+/_20mm) / 100m 
 opis j/w 
 

szt. 2      

 
 

 
 RAZEM : 
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Pakiet 9 ZESTAWY 
 

Lp. Nazwa artykułu J.m Ilość objęta 
zamówieniem 

Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość brutto  Nazwa producenta 

1. Zestaw do cewnikowania dróg moczowych, 1x użytku, 
sterylny, w opakowaniu typu twardy blister 
(przezroczysta podstawa może służyć jako pojemnik), 
o składzie:rękawice lateksowe M 2 szt., tupfery kula z 
gazy20x 20cm- 6 szt., penseta plastikowa – 1 szt., 
serweta z laminatu celulozowo- foliowego w rozm. 
50x 50cm (+/_10cm) – 1 szt., serweta z laminatu 
celulozowo- foliowego w rozm. 50x 50cm (+/_ 5 cm) z 
otworem o średnicy 5 cm i rozcięciem – 1 szt., z 
oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz 
datą przydatności do użycia 
 

szt.      300      

2. Zestaw do usuwania szwów, sterylny, w opakowaniu 
typu twardy blister ( przezroczysta podstawa może 
służyć jako pojemnik) o składzie: rękawice lateksowe 
M 2szt. Tupfery kula z gazy 20x 20cm- 6 szt., penseta 
plastikowa 1szt. , nożyk 1 szt.  
z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz 
datą przydatności do użycia 
 

szt.       40      

 
 

 
 RAZEM : 
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Pakiet 10 RÓŻNY SPRZĘT MEDYCZNY 
 

Lp. Nazwa artykułu J.m Ilość objęta 
zamówieniem 

Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość brutto Nazwa  
producenta 

1. Worek do dobowej zbiórki moczu o poj. 2 L  
 

szt.   4 000      

2. Wieszak do zawieszania worka na mocz 
 

szt.      150      

3. Słój do dobowej zbiórki moczu, z przykryciem typu 
„tulipan”, przeźroczysty, wysokość 16cm,średnica 14 
cm, podziałka wyraźna co 100ml do 2L, pojemność 2 
litry 
 

szt.       20      

4. Worek do pobierania próbek  moczu dla niemowląt 1 x 
użytku, sterylny, z załamanym dnem pojemnika, z 
podklejoną przekładką papierową, pojemność 100 ml, 
z zaznaczoną wyraźną podziałką, dla dziewczynek -  
otwór w woreczku lekko zaokrąglony, ma pokrywać 
się z anatomicznym ujściem cewki moczowej, dla 
chłopców - otwór nieco wydłużony, pojedynczo 
pakowane z oznaczeniem nazwy producenta, numerem 
serii oraz datą przydatności do użycia 
 

szt.      50      

5. Basen plastikowy z uchwytem - standard 
 
 

szt.        30      

6. Kaczka plastikowa z uchwytem i „pokrywką”- 
standard 
 

szt.        30      

7. Kieliszki plastikowe do leków, 1 x użytku, wykonane z 
przeźroczystego plastiku, z widoczną podziałką, 
pojemność ok. 25 ml, średnica podstawy  2,4cm do 
2,6cm ; wlotu ok.3,5cm; wysokość ok. 4cm 

opak./
80szt 

    2 000      

8. Pojnik do  podawania płynu pacjentowi, wykonany z 
plastiku, pojemność ok. 250ml, kształt okrągły z 
przykrywką, z obustronnym uchwytem, ustnik ok. 5 
cm, zakończony ukośnie pod kątem 45 °  

szt.         10      



 35 

9. Opaska uciskowa (staza)– jednorazowego użytku do 
pobierania krwi w kolorze niebieskim lub czerwonym, 
perforowane, płaskie, teksturowane, lekko pudrowane 
skrobią kukurydzianą, bezlateksowe,  
 

rolka        100      

10. Zestaw do enemy 1 x użytku, wykonany z 
przeźroczystego plastiku, pojemnośc ok. 1700 ml z 
widoczną ciemną podziałką, długość ok. 37 cm, 
szerokość ok. 14cm, kształt prostokątny, zakończony 
stożkowo, część stożkowa zakończona drenem 
długości 140 cm z wmontowaną kanką plastikową 
długości ok. 10 cm, w górnej części pasek do 
zawieszania worka, pojedynczo pakowany, z 
oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz 
daty przydatności do użycia 

szt.          10      

11. Pensety 1 x użytku, sterylne, plastikowe, kolor jasny, 
anatomiczne, dł. ok. 15 cm ± 2cm, szerokość 
końcówki ok. 0,5 cm, z mechanizmem rozprężającym, 
pojedynczo pakowane, z oznaczeniem nazwy 
producenta, numerem serii oraz daty przydatności do 
użycia 

szt.          50      

 RAZEM : 
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Pakiet 11 
 

Lp. Nazwa artykułu J.m Ilość objęta 
zamówieniem 

Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość brutto Nazwa producenta 

1.  Pojemnik na odpady ostre (igły, skalpele), z Certyfikatem UN, pokrywa z zamknięciem obrotowym lub przesuwanym poziomo, szczelnie zabezpieczająca  wyciek płynów, odporny na przekłucie 
igłą lub skalpelem chirurgicznych, posiada możliwość tymczasowego zamknięcia pojemnika i trwałej blokady, wlot przystosowany do bezpiecznego wkładania igieł, ostrzy, wenflonów i ampułko 
- strzykawek, wykonany z twardego plastiku, kolor czerwony :  

 
   

1 a  
pojemność 0,5 l o wym. 11x 11x 11  ± 1cm   
 

szt. 2 000      

1 b 5 l  o wym, wysokość 19 +/- 2cm, podstawa 22+/- 2cm 
 

szt.    200      

1 c  2  l o wym. 19x 12x 16 ± 2cm 
 

szt. 1 200      

2 Deponator - licznik do igieł chirurgicznych,  
1 x użytku, sterylny, bezlateksowy,  
wym. 9x 12 x 3 ±1cm, posiada system do 
bezpiecznego usuwania ostrzy chirurgicznych, licznik 
z podziałką na 20 igieł, wyściółka magnetyczna, 
bezpieczne zamknięcie typu przesuwanego, kolor 
czerwony 

szt.    200      

 Razem 
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Pakiet 12   ZBIORNIKI I WKŁADY DO OSYSANIA GÓRNYCH DRÓG ODDEH. 
 

Lp. Nazwa artykułu J.m Ilość objęta 
zamówieniem 

Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość brutto Nazwa producenta 

1. Zbiorniki plastikowe do odsysania górnych dróg 
oddechowych, pojemność 1L, wykonane z 
poliwęglanu bez PCV, posiadające otwór do płynnej 
regulacji siły ssania, przeźroczyste z widoczną 
podziałką 

szt.   5      

2. Zbiorniki plastikowe do odsysania górnych dróg 
oddechowych, pojemność 3L, wykonane z 
poliwęglanu bez PCV, posiadające otwór do płynnej 
regulacji siły ssania, przeźroczyste z widoczną 
podziałką 

szt.   5      

3. Wkłady 1 x użytku do zbiorników plastikowych, do 
odsysania górnych dróg oddechowych, pojemność 1 L, 
wykonane z tworzywa bez PCV, przeźroczyste, z 
filtrem p/bakteryjnym, z zastawką odcinającą próżnię 
oraz z zastawką na porcie pacjenta 

szt.   1 400      

4. Wkłady 1 x użytku do zbiorników plastikowych, do 
odsysania górnych dróg oddechowych, pojemność 2 L, 
wykonane z tworzywa bez PCV, przeźroczyste, z 
filtrem p/bakteryjnym, z zastawką odcinającą próżnię 
oraz z zastawką na porcie pacjenta 

szt.    100      

5. Wkłady 1 x użytku do zbiorników plastikowych, do 
odsysania górnych dróg oddechowych, pojemność 3 L, 
wykonane z tworzywa bez PCV, przeźroczyste, z 
filtrem p/bakteryjnym, z zastawką odcinającą próżnię 
oraz z zastawką na porcie pacjenta 

szt.   400      

6. Proszek żelujący do treści odsysanej w czasie zabiegu 
operacyjnego (krew, śluz, płyny) 
 

opak/2
kg 

   50      

 
 

 
RAZEM : 
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Pakiet 13 DRENY, BUTLE DO DRENAŻU KLATKI PIERSIOWEJ 
 

Lp. Nazwa artykułu J.m Ilość objęta 
zamówieniem 

Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
 VAT 

Wartość brutto Nazwa producenta  

1. Dreny 1 x użytku, do zamontowania zestawu 1 - 
butlowego do drenażu klatki piersiowej, sterylne, 
elastyczne dreny, niezapadające się przy podciśnieniu 
25cm H2O, głębokie  
(min. 1mm) ryflowanie nakrętek korka dla pewnego 
dokręcania i ułatwionego odkręcania, regulacja oporu 
wydechu w pełnym zakresie pojemności zarówno przy 
użyciu z butlami szklanymi 2000ml i plastikowymi 
3000ml, zestawy pojedynczo pakowane, z 
oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz 
datą przydatności do użycia 

szt.  400      

2. Dreny 1 x użytku, do zamontowania zestawu 2 - 
butlowego do drenażu klatki piersiowej, sterylne, 
elastyczne dreny, niezapadające się przy podciśnieniu 
25cm H2O, głębokie  
(min. 1mm) ryflowanie nakrętek korka dla pewnego 
dokręcania i ułatwionego odkręcania (pasujący do 
gwintu butli), regulacja oporu wydechowego w pełnym 
zakresie pojemności zarówno przy użyciu z butlą 
zakończoną łącznikiem słoikowym, pasującym do 
drenu Torax (20- 32mm),  zestawy pojedynczo 
pakowane, z oznaczeniem nazwy producenta, 
numerem serii oraz datą przydatności do użycia 
 

  
szt. 

  500      

3. Butle szklane, niesterylne do w/w zestawów, 
przejrzyste, bezbarwne, do wielokrotnej sterylizacji, 
pojemność 2000ml, wyraźna podziałka co 50ml do 
min. 1200ml, gwint kompatybilny z zestawami drenów 
do zamontowania zestawów jedno, dwu, trzy i 
czterobutlowych 
 

szt.   20      

 RAZEM :        
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Pakiet 14 DRENY, ŁĄCZNIKI DO DRENÓW 
 

Lp. Nazwa artykułu J.m Ilość objęta 
zamówieniem 

Cena jedn. netto Wartość 
netto 

Podatek 
 VAT 

Wartość brutto Nazwa producenta              

1. Dreny do odsysania pola operacyjnego 1x użytku, z 
dwoma nasadkami nr 30 Ch, dł. 200 - 300cm, sterylny, 
sterylizowany tlenkiem etylenu, gładki w środku, 
sprężysty, niezałamujący się - prążki wzmacniające na 
zewnątrz, zakończone łącznikami antyzgięciowymi, 
pasującymi do końcówek do odsysania pola 
operacyjnego, pojedynczo pakowane, z oznaczeniem 
nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności 
do użycia 
 

szt.   250      

2. Końcówki do drenów do odsysania pola operacyjnego, 1 
x użytku, sterylne, sterylizowane tlenkiem etylenu, w 
całości przeźroczyste, wykonane z twardego materiału, 
ergonomiczny, sztywny uchwyt, końcówka zagięta bez 
kontroli siły ssania, otwory boczne do odpowietrzania, 
dł. ok. 25cm ( +/_ 2cm), średnica wewnętrzna 4,5mm 
(+/- 0,5mm),pojedynczo pakowane, z oznaczeniem 
nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności 
do użycia 
 

 szt. 
 

  250      

3. Dren PCV  O  8 -12,  o średnicy wewnętrznej 8mm i 10 
mm, ściana drenu min. 1 mm, przeźroczysty odporny na 
zginanie i na zasysanie próżniowe 
 

mb   1 500       

4. Dren typu „Redon” nr 12, dł. 700mm – standard 
 
 

szt.   30      

5. Dren typu „Redon” nr 16, dł. 1700mm – standard 
 
 

szt.    30      

6. Pojemnik średnociśnieniowy do odsysania typu Bellows 
o pojemności 500 ml, wykonany z PCV, z zaworem 

szt.    50      
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jednokierunkowym chroniącym przed powrotem 
drenowanej krwi do pacjenta, z wewnętrzną sprężyną 
pozwalającą na równomierne rozprężenie, z zaciskiem 
zatrzaskowym dla zatrzymania drenażu, znacznikami 
objętości, drenem łączącym o długości ok 120cm, 
zakończonym łącznikiem do drenów Ch 6-18, 
wyposażony w łatwy obsłudze pasek mocujący o 
regulowanej długości, zestaw wyposażony w 
wyskalowany worek o pojemności 600 ml 
umożliwiający usunięcie drenowego płynu z pojemnika 
z zaworem spustowym umożliwiającym usunięcie 
zdrenowanego płynu z worka z łącznikiem z zaworem 
jednokierunkowym umożliwiającym podłączenie worka 
do mieszka i zaciskiem zatrzaskowym do zamykania 
połączenia pomiędzy workiem a pojemnikiem. Produkt 
sterylny 
 

7. Łączniki do drenów Y , wewn. 6mm,  
zewn. 7 -8mm, dotyczy trzech wylotów, powierzchnia 
poprzecznie karbowana i wewnętrznie gładka, 
przeźroczyste, wykonane z twardego PCV, sterylne, 
pojedynczo pakowane 
 

szt.   200      

 
 
 

 
 
RAZEM : 
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Pakiet 15 CEWNIKI 
 

Lp. Nazwa artykułu J.m Ilość objęta 
zamówieniem 

Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość brutto  Nazwa producenta 

1. Cewnik Thorax nr 20 do 32, 1 x użytku, sterylny, dł. 
ok. 55cm +/_5cm, ze wskaźnikiem Rtg na całej 
długości, zakończony ostrą końcówką do obcięcia i 
założenia łącznika, pakowany pojedynczo, z 
oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz 
datą przydatności do użycia 
 

 szt. 
 

     600      

2 Cewnik typu Pezzer nr 28- 32, 1 x użytku, sterylny – 
standard 
 

szt.     20      

3. Cewnik Tieman, nr 10 - 18, 1x użytku ,sterylny, 
wykonany z elastycznego PCV, gładko zakończony 
koniec, pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nazwy 
producenta, numerem serii oraz datą przydatności do 
użycia 
 

szt.     10      

4. Dren typu T- kehr nr 12, - 16/300/130mm – standard 
 

szt. 10      

5. Cewnik urologiczny Nelaton nr 14 -18, 1 x użytku, 
sterylny, wykonany z elastycznego PCV, gładko 
zakończony koniec, pakowany pojedynczo, z 
oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz 
datą przydatności do użycia 

szt.    10      

6 Cewnik Foleya nr 12 - 26, 1 x użytku, sterylny 
wykonany z lateksu silikonowego, dł. ok. 38cm, 
średnica w zależności od rozmiaru, wlot dostosowany 
do worka na mocz, wejście do balonikowania typu 
„LUER”, pakowany pojedynczo, z oznaczeniem 
nazwy producenta, numerem serii oraz datą 
przydatności do użycia 

szt.   500      

 
 

 
 RAZEM : 
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Pakiet 16 RURKI I ZGŁĘBNIKI 
Lp. Nazwa artykułu J.m Ilość objęta 

zamówieniem 
Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość brutto  Nazwa producenta 

1. Rurka dooskrzelowa, dwukanałowa Ch 35-39 
1 x użytku, sterylna, silikonowana, zestaw, wykonana 
z termoplastycznego PVC, dwa delikatne mankiety 
niskociśnieniowe, gładkie ścianki zapobiegające 
zbieraniu wydzieliny, powierzchnia rurki jednolicie 
gładka, bez śladów obróbki mechanicznej, linia Rtg na 
całej długości rurki, dodatkowe znaczniki Rtg 
określające położenie obu mankietów, prowadnica 
pokryta medycznym tworzywem, podziałka 
centymetrowa, 2 łączniki o dł. 15mm zgodne z ISO, w 
komplecie ma być zestaw złącz składający się z dwóch 
kominków podwójnie obrotowych z podwójnym 
portem, z zaciskami na obydwu ramionach, cztery 
cewniki do kontrolowanego odsysania, pakowany 
pojedynczo, z oznaczeniem nazwy producenta, 
numerem serii oraz datą przydatności do użycia 
 

szt.    250      

2. Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, 1 
x użytku, sterylna, silikonowana, nr 5 -9,5 ; wykonana 
z termoplastycznego PVC, przeźroczysta, łącznik 
15mm zgodny z normami ISO, gładkie zakończenie 
rurki oraz gładkie połączenie mankietu z rurką, balonik 
kontrolny wyraźnie wskazujący stan napełnienia 
mankietu, mankiet wyprofilowany w kształcie walca, 
czytelne oznaczenie rurki, linia Rtg na całej długości 
rurki, pakowana pojedynczo, z oznaczeniem nazwy 
producenta, numerem serii oraz datą przydatności do 
użycia 
 

szt.   150      

3. Rurka ustno gardłowa typ Guedel, nr 1 -4, 1 użytku, 
sterylna, wykonana z medycznego PVC, barwny kod 
wkładek, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada 
p/zagryzieniu, pakowana pojedynczo, z oznaczeniem 
nazwy producenta, numerem serii oraz datą 

szt.       100      
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przydatności do użycia 
 

4. Zgłębnik żołądkowy z zatyczką, nr 12 -20, 1 x użytku, 
sterylny, dł. 80 -100mm, wykonany z elastycznego 
PVC, barwny kod  nasadek, odporny na załamanie, 
znakowana długość, atraumatyczne zakończenie, z 
linią Rtg, z otworem centralnym +dwa otwory boczne, 
pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nazwy 
producenta, numerem serii oraz datą przydatności do 
użycia 
 

szt.     300      

5. Cewniki do karmienia rozmiary 8ch, 10ch, 12ch na 
100cm; wykonane z miękkiego PVC bez ftalanów, 
skalowane. 

Szt. 100      

6.  Zatyczka do zgłębników i cewników, jałowa 
 

szt. 100      

 
 

 RAZEM ; 
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Pakiet 17 IGŁY DO:   ZNIECZULEŃ , PCI, PUNKCJI 
 

Lp. Nazwa artykułu J.m Ilość objęta 
zamówieniem 

Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość brutto  Nazwa producenta 

1. Igły do PCI dł. 15cm +/_2cm; gr. 0,7mm, 1 x użytku, 
sterylne, podziałka na igle co 1 cm, z wyróżnikiem co 
5 cm, ruchomy ogranicznik głębokości wkłucia, 
szklisto -przejrzysty (nie dopuszcza się matowego), 
uchwyt igły z ergonomicznym wyżłobieniem na palce, 
wyraźnie widoczna stożkowa komora wewnętrzna w 
uchwycie, mandryn z pozycjonerem,szlif igły i 
mandryn typu „Chiba”, pakowany pojedynczo, z 
oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz 
datą przydatności do użycia 
 
 

szt.       100      

  
 
 RAZEM : 
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Pakiet 18  KLESZCZYKI  
 

Lp. Nazwa artykułu J.m Ilość 
objęta 
zamówie
niem 

Cena jedn. 
netto 

VAT Cena jedn. brutto Wartość netto Wartość brutto Nazwa producenta 

1. .Kleszczyki fiberobronchoskopowe zgodnie z 
opisanymi poniżej parametrami: 
-  średnica zewnętrzna min.1,8 mm,   max.2,0 
mm 
- możliwość wielokrotnej sterylizacji  
- możliwość wielokrotnego używania 
 ( 50-70 razy ) 
- spełnienie norm obowiązujących  w 
Pracowniach  Endoskopowych 
�� posiadanie odpowiednich certyfikatów 
pozwalających na wielokrotne użycie 

 

szt. 20       

2. Kleszczyki biopsyjne bronchoskopowe 
jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z 
okienkiem, kompatybilne do kanału roboczego 
2,0mm, maksymalna długość narzędzia 115 – 
120cm 
 

szt. 20       

3. Kleszczyki biopsyjne jednorazowe wyposażone 
w ząbki, średnica łopatek 1,8 – 2,2 mm, długość 
robocza 100 -120cm, kompatybilne do kanału 
roboczego 2,0 -2,8mm 

szt. 20       

 Razem 
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Pakiet 19  SZCZOTECZKI  
 

Lp. Nazwa artykułu J.m Ilość 
objęta 
zamówie
niem 

Cena jedn. 
netto 

VAT Cena jedn. brutto Wartość netto Wartość brutto Nazwa producenta 

1. Szczoteczki cytologiczne, fierobronchoskopowe, 
jednorazowe zgodnie z opisanymi poniżej 
parametrami: 
� średnica zewnętrzna od 1,6 do 1,8mm 
� spełnienie norm obowiązujących w 
pracowniach endoskopowych 
� długość włosa ok. 10mm 
� wysokość włosa 2-3mm 
� rączka o kształcie pierścieni 
� długość robocza 110 – 130cm 
� możliwość wysuwania szczotki z osłonki 
zewnętrznej na odległość 2- 3cm 
� sterylna 
�  

szt.    400       

2. Szczotki jednorazowe do czyszczenia kanałów 
roboczych bronchoskopów, długość szczotki 
100- 120cm. 
 

szt.     150       

 Razem 
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Pakiet 20 IGŁY DO BIOPSJI 
 

Lp. Nazwa artykułu J.m Ilość objęta 
zamówieniem 

Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Po datek  
VAT 

Wartość brutto Nazwa producenta 

1. Igły do biopsji TBNA- EBUS do aparatu firmy 
OLYMPUS (zestaw igła, strzykawka aspiracyjna 20ml 
z blokadą i zaworem odcinającym, 1 adapter zaworu 
biopsyjnego). Regulowana długość igły od 20 do 40 
mm, uchwyt z dwustronną regulacją zabezpieczający 
kanał endoskopu. Minimalna średnica kanału 
roboczego 2,0mm (średnica igły 21G i  22G), igła musi 
posiadać znacznik graficzny informujący o całkowitym 
schowaniu igły do osłonki, wyrób sterylny, 1x użytku, 
pojedynczo pakowane z oznaczeniem nazwy 
producenta, numerem serii oraz datą przydatności do 
użycia 

szt. 350      

2. Igła do biopsji transbronchialnej, kompatybilana do 
kanału roboczego o średnicy 2,0- 2,8mm, długość 
narzędzia 115 – 130cm, długość igły 12- 15mm. W 
rękojeści igły możliwość blokady. W zestawie igły 
strzykawka podciśnieniowa 

szt. 20      

 Razem 
 

       



 48 

Pakiet 21 IGŁY DO BIOPSJI 
 
 

Lp. Nazwa artykułu J.m Ilość objęta 
zamówieniem 

Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Po datek  
VAT 

Wartość brutto Nazwa producenta 

1. Igły do biopsji TBNA – EBUS kompatybilne z 
bronchoskopem ultrasonograficznym firmy PENTAX, 
w zestawie z igłą strzykawka próżniowa 20 ml z 
blokadą i zaworem odcinającym. Narzędzie długości 
700mm, regulowana blokada wysunięcia igły z osłonki 
do 40mm. Minimalna średnica kanału roboczego 
2,0mm, średnica igły 22G.  

szt. 50      

 Razem 
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           Z a ł ą c z n i k  N r  2  
 
[oświadczenie wykonawcy] 

[Miejscowość, data pisma] 
 
Mazowieckie Centrum Leczenia 
Chorób Płuc i Gruźlicy 
05-400 Otwock 
ul. Narutowicza 80 
 

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
 
Działając w imieniu_________________________________________________________ 
                                                               [nazwa wykonawcy]                                                                          
i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 

Jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych opisanych w siwz wymienione w 

art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych („Ustawa”), 

dotyczące : 

 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności 
_______________________________________________________  
 
                                                    opisać działalność,   
, lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania . 
 
2)  posiadania  wiedzy i doświadczenia  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy-
konania Zamówienia  
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,  
 
Wykonawca spełnia również warunki wymienione w istotnych warunków zamówienia  
 
 
 
 
W imieniu Wykonawcy  
 
______________________ 
[imię i nazwisko] 
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                         Z a ł ą c z n i k  N r  3  d o  s i w z  
 
 
 
[oświadczenie wykonawcy] 

[Miejscowość, data pisma] 
 
Mazowieckie Centrum Leczenia 
Chorób Płuc i Gruźlicy 
05-400 Otwock 
ul. Narutowicza 80 
 

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do  wykluczenia z postępowania 
 
Działając w imieniu_________________________________________________________ 
                                                               [nazwa wykonawcy]                                
                                           
i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 
Jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych opisanych w siwz na podstawie 
przesłanek wymienionych  w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych („Ustawa”). 
 
 
W imieniu Wykonawcy  
 
______________________ 
[imię i nazwisko] 
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Z a ł ą c z n i k  N r  4  d o  s i w z  

 
 

WZÓR U M 0 W Y 
 

  
NA    DOSTAWĘ 

 
zawarta w dniu  .............. 2016 r. .             pomiędzy: 
Mazowieckim Centrum Leczenia  Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, ul. Narutowicza 80 
 reprezentowanym przez: 
 
 Pana Antoniego Błachnio  - Dyrektora Centrum 
Przy kontrasygnacie: 
   Pani Marii Sierpińskiej    -            Głównej Księgowej 

zwanym dalej Zamawiającym 

oraz ........................................................................................................................................................................ 

reprezentowanym przez: .............................................................................................................. 

zwanym dalej Wykonawcą  
§  1 

1.  Umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie „Przetarg 
nieograniczony” na podstawie  ustawy Prawo zamówień publicznych  . 
2. Przedmiotem Umowy jest dostawa jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych dla 

Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku  
3.  Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa formularz cenowy Wykonawcy  stanowiący załącznik nr 1 do 

Umowy. 
 

§  2 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru, o którym mowa w § 1 przez 12 miesięcy sukcesywnie, 
począwszy od momentu udzielenia zamówienia według zapotrzebowania sporządzonego przez Zamawiającego. 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 20 % wartości umowy , 
zgodnie z art. 67 ust.7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  
 

§  3 
 

Dostawa loco Apteka i Magazyn Centralny  w siedzibie Zamawiającego, w dniach roboczych, w godzinach  
9.00 – 13,00   

§  4 
 

Dostarczane artykuły muszą posiadać minimum 12 miesięczny termin ważności licząc od daty dostarczenia . 
 
 

§ 5 
                                                                            
1. Towar dostarczany będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
2. Wykonawca zapewni dostawę w ciągu pięciu dni roboczych  od momentu złożenia zamówienia, a  w 
szczególnych przypadkach w ciągu …… godzin w dni robocze od momentu złożenia zamówienia 

 
§ 6 

  
1.  Strony postanawiają że za dostarczony towar Zamawiający zapłaci kwotę  ustaloną na 

podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w formularzu cenowym Wykonawcy  (załącznik nr 1) 
zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

2. Wartość kwoty wymienionej w ust.1  ustala się  na podstawie cen jednostkowych, według zasad określonych 
w formularzu cenowym i wynosi ona netto  : ................................ zł / słownie : 
...................................................zł., plus   ..%  podatku VAT w kwocie  : .......................... zł, co stanowi wartość 
oferty brutto :……………………./ słownie : ……………………………………………………………………. 
3. Przez cały okres trwania Umowy obowiązują ceny stałe .  
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4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, w  ramach niniejszej umowy zmiana ta następuje z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT. 
 

 
                                                                                § 7 
 
1. Strony postanawiają ,że rozliczenie za dostarczony towar odbywać się będzie w postaci faktur częściowych, 

z których każda płatna będzie po zrealizowaniu przez Wykonawcę odpowiedniej części zamówienia i 
dokonaniu jej odbioru przez Zamawiającego. 

2.Należność za poszczególne partie towaru regulowana będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie  60 
dni od daty dostarczenia i potwierdzenia faktury. 
3.  Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie skorzysta z prawa do odsprzedaży niezapłaconych faktur 
Zamawiającego, zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić. 
4. Zamawiający informuje, iż znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i możliwe są opóźnienia w zapłacie . 
 

§8 
 

1. Strony ustalają że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy obowiązywać je będzie 
odszkodowanie w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 
     a) w wysokości 0,2% wartości partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w 

terminie z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
     b) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy, z 

przyczyn leżących po jego stronie . 
3 .Strony zastrzegają sobie  prawo  dochodzenie  odszkodowania  uzupełniającego    przenoszącego wysokość 
kar umownych. 
 

§9 
 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem  nieważności. 
2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzanie do niej nowych 

postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich 
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

 
§10 

 
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
 
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenie należnego mu z tytułu wykonania części 
Umowy. 
 

§11 
 

W sprawach spornych strony mogą zwrócić się do Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby 
Zamawiającego  
 

§12 
 

Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od momentu udzielenia zamówienia  
, tj od ….01.2016 do …...01.2017r. 
 

§13 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych . 
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§14 
 

Umowa jest zawarta i obowiązuje z chwila podpisania przez obie strony. 
 

§15 
 

Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach  po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
Załączniki: 
 
1. Oferta Wykonawcy   

 
 
 
 
 
 

 Zamawiający Wykonawca 
 
 
 
 


