
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.szpital.sosnowiec.pl 

 

Sosnowiec: DOSTAWA SPRZ ĘTU MEDYCZNEGO I MATERIAŁÓW 

MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 

Numer ogłoszenia: 104581 - 2012; data zamieszczenia : 11.05.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu , ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. 

śląskie, tel. 32 41 30 111, faks 32 41 30 112. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.szpital.sosnowiec.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I MATERIAŁÓW 

MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 

sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku. Zamówienie składa się z 26 części tzw. 

pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia: Pakiet nr 1 - Sprzęt anestezjologiczny, Pakiet nr 2 

- Elektroda do Generatora Liga Sure, Pakiet nr 3 - Mikrokuwety, Pakiet nr 4 - Akcesoria do drenażu, Pakiet nr 5 - Worki 

do zbiórki moczu, Pakiet nr 6 - Cewniki i akcesoria do badań urodynamicznych, Pakiet nr 7 - Igły do punkcji mostka i 

trepanobiopsji, Pakiet nr 8 - Kaniule, Pakiet nr 9 - Sprzęt do anestezji, Pakiet nr 10 - Zestawy do terapii CPAP, Pakiet 

nr 11 - Różny sprzęt medyczny, Pakiet nr 12 - Dreny chirurgiczne, Pakiet nr 13 - Zestaw do biopsji wątroby, Pakiet nr 

14 - Sprzęt laryngologiczny, Pakiet nr 15- Dren odpływu do pompy artroskopowej Pakiet nr 16 - Sprzęt urologiczny, 

Pakiet nr 17 - Drobny sprzęt medyczny, Pakiet nr 18 - Sprzęt do pracowni endoskopii, Pakiet nr 19 - Sprzęt 

anestezjologiczny, Pakiet nr 20 - Sprzęt do iniekcji, Pakiet nr 21 - Cewniki, dreny, sondy, Pakiet nr 22 - Sprzęt do 

anestezji, Pakiet nr 23 - Sprzęt położniczy, Pakiet nr 24 - Łącznik do pobierania płynów, Pakiet nr 25 - Smoczki dla 

niemowląt, Pakiet nr 26 - Rękawice chirurgiczne sterylne. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - asortyment 

oraz ilości znajdują się w załącznikach nr 4.1 ÷ 4.26 do niniejszej SIWZ.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.00.00-3. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 26. 
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II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA 

TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa 

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na podstawie oświadczenia w/g załącznika nr 2 do SIWZ 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na podstawie oświadczenia w/g załącznika nr 2 do SIWZ 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na podstawie oświadczenia w/g załącznika nr 2 do SIWZ 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na podstawie oświadczenia w/g załącznika nr 2 do SIWZ 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na podstawie oświadczenia w/g załącznika nr 2 do SIWZ 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży 

przedło żyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 
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wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący, 

że: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB 

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane od powiadaj ą określonym 

wymaganiom nale ży przedło żyć: 

� próbki, opisy lub fotografie  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

Formularz oferty w/g załącznika nr 1 do SIWZ; Formularz asortymentowo-cenowy w/g załączników nr 4.1 do 4.26 do 

SIWZ 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u któ rych 

ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

1. Wartość przedmiotu umowy może ulec zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w 

przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego. 2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega 
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automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze 

stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. 3. Ceny brutto wynikające ze zmiany 

obowiązującej stawki VAT ulegną zmianie, przy zachowaniu cen netto podanych w ofercie. 4. Strony zastrzegają 

prawo do negocjacji cen jednostkowych w przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny wyższej, powstałej w 

wyniku zmiany stawki podatku VAT. 5. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym tj. zastąpienie 

asortymentu objętego umową, asortymentem równoważnym w przypadku: a) zaprzestania wytwarzania asortymentu 

objętego umową, b) wygaśnięcia pozwolenia dopuszczającego do obrotu. 6. Zmiana, o której mowa w pkt 6 będzie 

dopuszczona za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, iż asortyment równoważny będzie o tych samych 

właściwościach i parametrach użytkowych, co asortyment objęty umową i przy cenie nie wyższej niż cena asortymentu 

objętego umową. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  

www.szpital.sosnowiec.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Samodzielny Publiczny Szpital 

Miejski w Sosnowcu 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  21.05.2012 godzina 

10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1 (sekretariat). 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania 

środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy 

udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA), które miały 

być przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Sprzęt anestezjologiczny. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa masek krtaniowych w 

asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 4.1 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.17.11.10-3. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Elektrody. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa elektrod do Generatora Liga Sure 

w ilościach określonych w załączniku nr 4.2 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.10.00.00-1. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  
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CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Mikrokuwety. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa Mikrokuwet typu HemoCue 

Glucose 201 przeznaczonych do aparatu HemoCue Glucose 201+ w ilościach określonych w załączniku nr 4.3 do 

SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.00.00-3. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  Akcesoria do drenażu. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa akcesoriów do drenażu w 

asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 4.4 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.16.42-2. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  5 NAZWA:  Worki do moczu. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa worków do zbiórki moczu w 

asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 4.5 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.16.00-6. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  6 NAZWA:  sprzęt do badań urodynamicznych. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa cewników i akcesorii do badań 

urodynamicznych w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 4.6 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.12.00-2. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  7 NAZWA:  Igły do punkcji. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa igieł do punkcji mostka i 

trepanobiopsji w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 4.7 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.13.20-9. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  8 NAZWA:  Kaniule. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa kaniul w asortymencie i ilościach 

określonych w załączniku nr 4.8 do SIWZ. 
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2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.12.20-8. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  9 NAZWA:  Sprzęt do anestezji. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa sprzętu różnego do anestezji w 

asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 4.9 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.17.11.00-0. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  10 NAZWA:  Zestawy. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa zestawów do terapii CPAP 

kompatybilnych z respiratorem BABY-LOGA 8000 firmy Drager w asortymencie i ilościach określonych w 

załączniku nr 4.10 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.15.70.00-5. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  11 NAZWA:  Różny sprzęt. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa różnego sprzętu medycznego 

( kanka doodbytnicza, zestaw do lewatyw, wziernik ginekologiczny) w asortymencie i ilościach określonych w 

załączniku nr 4.11 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.00.00-3. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  12 NAZWA:  Dreny. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa drenów chirurgicznych w 

asortymencie i ilościach okreslonych w załączniku nr 4.12 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.16.40-8, 33.14.12.20-2, 33.14.16.42-2. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  13 NAZWA:  Zestawy do biopsji. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa zestawów do biopsji wątroby w 

asortymencie i ilościach określonyc w załączniku nr 4.13 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.16.20-2. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12. 
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4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  14 NAZWA:  Sprzęt laryngologiczny. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa sprzętu laryngologicznego w 

asortymencie i ilościach określonyc w załączniku nr 4.14 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.00.00-3. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  15 NAZWA:  Dreny. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa drenów odpływu do pompy 

artroskopowej FLOCONTROL firmy STRYKER w asortymencie i ilościach określonyc w załączniku nr 4.15 do 

SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.00.00-3. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  16 NAZWA:  Sprzęt urologiczny. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa sprzętu urologicznego w 

asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 4.16 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.13.20-9, 33.14.16.20-2. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  17 NAZWA:  Drobny sprzęt. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa drobnego sprzętu medycznego 

(pensety, rozcinacze, zaciskacze) w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 4.17 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.00.00-3. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  18 NAZWA:  Sprzęt do endoskopii. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa sprzętu dla pracowni endoskopii w 

asortymecie i ilościch określonych w załączniku nr 4.18 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.00.00-3. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  19 NAZWA:  Sprzęt anestezjologiczny. 
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1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa sprzętu anestezjologicznego w 

asortymecie i ilościch określonych w załączniku nr 4.19 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.17.11.00-0. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  20 NAZWA:  Sprzęt do iniekcji. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa sprzętu do iniekcji w asortymecie i 

ilościch określonych w załączniku nr 4.20 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.13.10-6, 33.14.13.20-9, 33.14.14.00-4, 33.19.40.00-6. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  21 NAZWA:  Cewniki, dreny, sondy. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa cewników, dren i sond w 

asortymecie i ilościch określonych w załączniku nr 4.21 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.12.00-2, 33.14.16.40-8, 33.14.16.41-5. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  22 NAZWA:  Sprzęt do anestezji. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa sprzętu do anestezji w 

asortymecie i ilościch określonych w załączniku nr 4.22 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.17.11.00-0. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  23 NAZWA:  Sprzęt położniczy. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa sprzętu położniczego w 

asortymecie i ilościch określonych w załączniku nr 4.23 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.00.00-3. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  24 NAZWA:  Łączniki. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa łączników do pobierania płynów w 

asortymecie i ilościch określonych w załączniku nr 4.24 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.00.00-3. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12. 
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4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  25 NAZWA:  Smoczki. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa smoczków dla niemowląt w 

asortymecie i ilościch określonych w załączniku nr 4.25 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.68.10.00-7. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  26 NAZWA:  Rękawice. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa sterylnych rękawic chirurgicznych 

w asortymecie i ilościch określonych w załączniku nr 4.26 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.14.20-0. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  
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