
Sosnowiec: Dostawa materiałów szewnych, staplerów, protez powięzi

mięśni, siatek przepuklinowych, klipsów naczyniowych, hemostatyków,

wosku kostnego

Numer ogłoszenia: 180049 - 2011; data zamieszczenia: 30.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

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 zamawiającego: www.szpital.sosnowiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów szewnych, staplerów, protez

powięzi mięśni, siatek przepuklinowych, klipsów naczyniowych, hemostatyków, wosku kostnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa

materiałów szewnych, staplerów, protez powięzi mięśni, siatek przepuklinowych, klipsów naczyniowych,

hemostatyków, wosku kostnego. Zamówienie składa się z 30 części tzw. pakietów, z których kaŜdy stanowi

oddzielny przedmiot zamówienia. Pakiet nr 1 - nici ogólne; Pakiet nr 2 - nici ogólne Pakiet nr 3 - nici ogólne Pakiet nr

4 - nici ogólne Pakiet nr 5 - taśma poliestrowa; Pakiet nr 6 - nici specjalistyczne Pakiet nr 7 - nici specjalistyczne

Pakiet nr 8 - nici specjalistyczne Pakiet nr 9 - nici specjalistyczne Pakiet nr 10 - wosk kostny Pakiet nr 11 -

magazynki sterylne Pakiet nr 12 - klipsy naczyniowe Pakiet nr 13 - staplery Pakiet nr 14 - staplery Pakiet nr 15 - nici

specjalistyczne; Pakiet nr 16 - nici specjalistyczne; Pakiet nr 17 - nici specjalistyczne; Pakiet nr 18 - nici

specjalistyczne; Pakiet nr 19 - protezy powięzi mięśni Pakiet nr 20 - nici specjalistyczne Pakiet nr 21 - nici

specjalistyczne Pakiet nr 22 - nici chirurgiczne specjalistyczne Pakiet nr 23 - nić chirurgiczna specjalistyczna Pakiet nr

24 - siatka przepuklinowa Pakiet nr 25 - zestaw do leczenia urazów rzepki Pakiet nr 26 - zestaw do szycia

zerwanych ścięgien Pakiet nr 27 - nici specjalistyczne Pakiet nr 28 - nici specjalistyczne Pakiet nr 29 - hemostatyki

Pakiet nr 30 - nici specjalistyczne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach 4.1 ÷ 4.30

do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.21-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 30.

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

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

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
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Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy

przedłoŜyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

naleŜy przedłoŜyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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  wcześniej  niŜ  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

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,

Ŝe:

nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości  -  wystawiony  nie  wcześniej  niŜ 6

miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym

wymaganiom naleŜy przedłoŜyć:
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inne dokumenty

W  celu potwierdzenia,  Ŝe  oferowany  przedmiot  zamówienia  odpowiada  wymaganiom Zamawiającego

naleŜy: - katalog oferowanego asortymentu lub inny dokument w języku polskim zawierający szczegółowy

opis asortymentu.  Wykonawca winien opisać dokument  numerem pakietu i pozycji,  którego dotyczy;  -

ulotki z opakowania handlowego lub inne dokumenty potwierdzające zgodność oferowanego przedmiotu

zamówienia z zamówieniem wymaganym przez Zamawiającego (czas wchłaniania,  skład itp.).  -  złoŜyć

oświadczenie według załącznika nr 5 do SIWZ (oświadczenie, Ŝe oferowany asortyment posiada aktualne

świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach

medycznych (Dz.U. z 2004r. Nr 93, poz. 896) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym

zakresie.

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których

ponad 50 % pracowników stanowią 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: najniŜsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wartość o której mowa w umowie moŜe ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w

przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.szpital.sosnowie.pl, zakładka zamówienia publiczne

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Szpital

Miejski w Sosnowcu ul.Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, Dział Zamówień Publicznych i Zawierania Umów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2011 godzina

10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu ul.Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, Sekretariat III

piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków

z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Nici ogólne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Parametry igły

(mm) Grubość nici Długość nici w cm (+/- 10%) ilość saszetek 1 Nić pleciona, syntetyczna,

rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - 5 dni i

wchłaniania około 42 dni ½ koła okrągła 26 3/0 70 84 2 Nić pleciona syntetyczna, rozpuszczalna,

powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - 5 dni i wchłaniania około 42

dni ½ koła okrągła 30 2/0 70 84.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.21-4.

Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 18004...  

3 z 11 2011-06-30 13:06



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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Nici ogólne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Parametry igły

(mm) Grubość nici Długość nici w cm (+/- 10%) ilość saszetek 1 Nić syntetyczna, nierozpuszczalna,

monofilament poliamidowy 3/8 koła odwrotnie tnąca 30 2/0 45 48 2 Nić syntetyczna. Nierozpuszczalna,

monofilament poliamidowy 3/8 koła odwrotnie tnąca 39 2/0 75 100 3 Nić syntetyczna, nierozpuszczalna,

monofilament poliamidowy 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 2/0 45 1200 4 Nić syntetyczna, nierozpuszczalna,

monofilament poliamidowy 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 3/0 75 1000 5 Nić syntetyczna, nierozpuszczalna,

monofilament poliamidowy 3/8 koła odwrotnie tnąca prosta 60 3/0 75 36 6 Nić syntetyczna,

nierozpuszczalna, monofilament poliamidowy 3/8 koła odwrotnie tnąca 19 3/0 45 1260 7 Nić syntetyczna,

nierozpuszczalna, monofilament poliamidowy 3/8 koła odwrotnie tnąca 19 4/0 45 552 8 Nić syntetyczna,

nierozpuszczalna, monofilament poliamidowy 3/8 koła odwrotnie tnąca 19 5/0 45 36 9 Nić syntetyczna,

nierozpuszczalna, monofilament poliamidowy 3/8 koła odwrotnie tnąca 30 2/0 75 1320 10 Nić

syntetyczna, nierozpuszczalna, monofilament poliamidowy 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 3/0 45 800 11 Nić

syntetyczna, nierozpuszczalna, monofilament poliamidowy 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 2/0 75 900 12 Nić

syntetyczna, nierozpuszczalna, monofilament poliamidowy 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 4/0 75 24 13 Nić

syntetyczna, nierozpuszczalna, monofilament poliamidowy 3/8 koła odwrotnie tnąca 30 0 75 140 14 Nić

syntetyczna, nierozpuszczalna, monofilament poliamidowy 3/8 koła odwrotnie tnąca 35 1/0 90 400 15 Nić

syntetyczna, nierozpuszczalna, monofilament poliamidowy 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 4/0 45 60.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.21-4.

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Nici ogólne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Parametry igły

(mm) Grubość nici Długość nici w cm (+/- 10%) ilość saszetek 1 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna,

rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 180

dni i wchłaniania 60-90 dni Bez igły 2 3*45 468 2 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna,

powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 180 dni i wchłaniania

60-90 dni Bez igły 2 140 180 3 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z

kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 180 dni i wchłaniania 60-90 dni Bez

igły 1 3*45 576 4 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu

polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 180 dni i wchłaniania 60-90 dni Bez igły

3/0 140 216 5 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu

polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 180 dni i wchłaniania 60-90 dni Bez igły 0

6*45 216 6 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego

o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 180 dni i wchłaniania 60-90 dni Bez igły 0 140 504 7 Nić

pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie

podtrzymywania tkanki 50% - max 180 dni i wchłaniania 60-90 dni Bez igły 2/0 140 540 8 Nić pleciona

syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie

podtrzymywania tkanki 50% - max 180 dni i wchłaniania 60-90 dni Bez igły na szpulce 2/0 250 72 9 Nić

pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie

podtrzymywania tkanki 50% - max 180 dni i wchłaniania 60-90 dni ½ koła okrągła 20-22 3/0 70 36 10

Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie

podtrzymywania tkanki 50% - max 180 dni i wchłaniania 60-90 dni ½ koła okrągła 37 gruba 2 90 432 11

Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie

podtrzymywania tkanki 50% - max 180 dni i wchłaniania 60-90 dni ½ koła okrągła 37 gruba 1 90 504 12

Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie

podtrzymywania tkanki 50% - max 180 dni i wchłaniania 60-90 dni ½ koła okrągła 40 gruba 1 90 288 13
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Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie

podtrzymywania tkanki 50% - max 180 dni i wchłaniania 60-90 dni ½ koła okrągła 40 gruba 1 70 1080

14 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o

okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 180 dni i wchłaniania 60-90 dni ½ koła okrągła 30 0 70 1008

15 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o

okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 180 dni i wchłaniania 60-90 dni ½ koła okrągła 37 gruba 0 90

540 16 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o

okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 180 dni i wchłaniania 60-90 dni ½ koła okrągła 48 2 90 4608

17 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o

okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 180 dni i wchłaniania 60-90 dni 3/8 koła odwrotnie tnąca 19

3/0 45 108 18 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu

polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 180 dni i wchłaniania 60-90 dni ½ koła

okrągła 26 2/0 70 72 19 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu

polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 180 dni i wchłaniania 60-90 dni ½ koła

okrągła 30 2/0 70 1224 20 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu

polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 180 dni i wchłaniania 60-90 dni ½ koła

okrągła 26 3/0 70 72 21 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu

polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 180 dni i wchłaniania 60-90 dni ½ koła

okrągła 30 3/0 70 720 22 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu

polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 180 dni i wchłaniania 60-90 dni ½ koła

okrągła 26 4/0 70 72 23 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu

polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 180 dni i wchłaniania 60-90 dni ½ koła

okrągła 22 4/0 70 108 24 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu

polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 180 dni i wchłaniania 60-90 dni ½ koła

okrągła 22 5/0 70 72 25 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu

polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 180 dni i wchłaniania 60-90 dni ½ koła

okrągła 17 5/0 70 108.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.21-4.

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Nici Ogólne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Parametry igły

(mm) Grubość nici Długość nici w cm (+/- 10%) ilość saszetek 1 Nić naturalna, pleciona, powlekana,

nierozpuszczalna, lniana Bez igły 20 2*75 72.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.21-4.

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Taśma poliestrowa.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Parametry igły

(mm) Grubość nici Długość nici w cm (+/- 10%) ilość saszetek 1 Taśma poliestrowa 2 igły ½ koła

okrągłe tępe 45 5 50 18.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.21-4.

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Nici specjalistyczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Parametry igły

(mm) Grubość nici Długość nici w cm (+/- 10%) ilość saszetek 1 Nić plecionkowa, syntetyczna,

wchłanialna zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana o okresie
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podtrzymywania tkanki od 28 do 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia szwu - 56 do 70 dni 43mm +/-

3 mm, 1/2 koła, okrągła 1 90 60 2 Nić plecionkowa, syntetyczna, wchłanialna zbudowana z polimeru

kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana o okresie podtrzymywania tkanki od 28 do 35 dni i okresie

całkowitego wchłonięcia szwu - 56 do 70 dni 26 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła, rozwarstwiająca 3/0 75

120 3 Nić plecionkowa, syntetyczna, wchłanialna zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i

mlekowego, powlekana o okresie podtrzymywania tkanki od 28 do 35 dni i okresie całkowitego

wchłonięcia szwu - 56 do 70 dni 32 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła, rozwarstwiająca 2/0 75 84 4 Nić

plecionkowa, syntetyczna, wchłanialna zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego,

powlekana o okresie podtrzymywania tkanki od 28 do 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia szwu - 56

do 70 dni 32 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła, rozwarstwiająca 1 75 72 5 Nić plecionkowa, syntetyczna,

wchłanialna zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana o okresie

podtrzymywania tkanki od 28 do 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia szwu - 56 do 70 dni 33 mm +/-

2 mm, 1/2 koła, okrągła, rozwarstwiająca 0 75 72 6 Nić plecionkowa, syntetyczna, wchłanialna

zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana o okresie podtrzymywania tkanki od

28 do 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia szwu - 56 do 70 dni Bez igły 2/0 140 84 7 Nić

plecionkowa, syntetyczna, wchłanialna zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego,

powlekana o okresie podtrzymywania tkanki od 28 do 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia szwu - 56

do 70 dni Bez igły 1/0 140 84.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.21-4.

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Nici specjalistyczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Parametry igły

(mm) Grubość nici Długość nici w cm (+/- 10%) ilość saszetek 1 Nić syntetyczna jednowłóknowa

wchłanialna wykonana z poliestru polidwuoksanonu o okresie podtrzymywania tkanki około 54% ( z

tolerancją +/- 10%) siły podtrzymywania pierwotnego w około 45 dniu ( z tolerancją +/- 10%) po

implantacji 48 mm +/- 3 mm, 1/2 koła, okrągła 1 150 pętla 1560.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.21-4.

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Nici specjalistyczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Parametry igły

(mm) Grubość nici Długość nici w cm (+/- 10%) ilość saszetek 1 Nić pleciona syntetyczna, poliestrowa

niewchłanialna powlekana 45mm +/- 5mm, ½ koła, okrągła z tnącym ostrzem, gruba 2 75 60 2 Nić

pleciona syntetyczna, poliestrowa niewchłanialna powlekana 28mm +/- 2mm, ½ koła, okrągła 3/0 75 72

3 Nić pleciona syntetyczna, poliestrowa niewchłanialna powlekana 33mm +/- 2mm, ½ koła, okrągła 0 75

72 4 Nić pleciona syntetyczna, poliestrowa niewchłanialna powlekana 2x19mm +/- 2mm, ½ koła, okrągła

4/0 75 72.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.21-4.

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Nici specjalistyczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Parametry igły

(mm) Grubość nici Długość nici w cm (+/- 10%) ilość saszetek 1 Nić syntetyczna jednowłóknowa

niewchłanialna polipropylenowa 33mm +/- 2mm, ½ koła, okrągła, gruba 0 100 60 2 Nić syntetyczna

jednowłóknowa niewchłanialna polipropylenowa 33mm +/- 2mm, ½ koła, okrągła 2/0 75 12 3 Nić

syntetyczna jednowłóknowa niewchłanialna polipropylenowa 2x26mm +/- 2mm, ½ koła, okrągła 3/0 90

36 4 Nić syntetyczna jednowłóknowa niewchłanialna polipropylenowa 2x19mm +/- 2mm, ½ koła, okrągła
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4/0 90 24 5 Nić syntetyczna jednowłóknowa wchłanialna wykonana z kopolimeru kwasu glikolowego i

paprolaktonu o okresie podtrzymywania tkanki około 30 dni ( z tolerancją +/- 10%) i czasie całkowitego

wchłonięcia masy szwu 110 dni (z tolerancją +/- 10%) nasączony triclosanem 33mm +/- 2mm, ½ koła,

okrągła rozwarstwiająca 2/0 70 48 6 Nić syntetyczna jednowłóknowa wchłanialna wykonana z

kopolimeru kwasu glikolowego i paprolaktonu o okresie podtrzymywania tkanki około 30 dni ( z

tolerancją +/- 10%) i czasie całkowitego wchłonięcia masy szwu 110 dni (z tolerancją +/- 10%)

nasączony triclosanem 40mm +/- 2mm, ½ koła, okrągła, gruba 1 90 24.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.21-4.

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Wosk kostny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Jednostka miary

Zapotrz. Roczne w jedn. miary 1 Wosk kostny po 2,5g w saszetce szt 72.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.21-4.

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Magazynki sterylne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Jednostka miary

ilość 1 Magazynki sterylne po 6 klipsów tytanowych LT 300 1 klips 720.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.21-4.

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Klipsy naczyniowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment rozmiar

Parametry klipsów: szer/dł (mm) Ilość magazynków, 1 magazynek zawiera 6 klipsów 1 Klipsy wykonane

z tytanu w magazynkach kompatybilne z klipsownicą wielorazowego uŜytku OLYMPUS A5635

średnio/duŜy 5,5/8,7 100.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.21-4.

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Staplery.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment rozmiar Ilość szt 1

Jednorazowy stapler okręŜny, odgięty 25-28 6 2 Jednorazowy stapler okręŜny, odgięty 31-33 4.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.21-4.

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Staplery.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment kod Ilość szt 11

Stapler okręŜny + stapler tnąco zamykający z kowadłem w kształcie łuku 40mm, linia cięcia 2 podówjne

linie zszywek, stapler w rozmiarach 25-33 (+/-10%) 4 2 Ładunek do staplera tnąco zamykającego z

kowadłem w kształcie łuku, wysokość zamknietej zszywki 1,44mm +/-10% 1 3 Ładunek do staplera

tnąco zamykającego z kowadłem w kształcie łuku, wysokość zamknietej zszywki 2mm +/-10% 1.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.21-4.

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
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CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Nici specjalistyczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Parametry igły

(mm) Grubość nici Długość nici w cm (+/- 10%) ilość saszetek 1 Szew odbarczający, nić stalowa

powlekana polietylenem 2 igły 3/8 koła tnące 100mm olus 2 płytki polietylenowe 1,3mm 75 4.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.21-4.

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Nici specjalistyczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Parametry igły

(mm) Grubość nici Długość nici w cm (+/- 10%) ilość saszetek 1 Nić - taśma wchłanialna, niepowlekana

z kwasu poliglikolowego do narządów miąŜszowych 45 mm , 1/2 koła, okrągła, zakończenie igły tępe

0,3cm 60 6.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.21-4.

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Nici specjalistyczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Parametry igły

(mm) Grubość nici Długość nici w cm ilość saszetek 1 Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana

woskiem i silikonem Bez igły 0 5*75 252 2 Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i

silikonem 30mm ½ koła igła okrągła 0 75 324 3 Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana

woskiem i silikonem Bez igły 2/0 5*75 252 4 Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i

silikonem 30mm ½ koła igła okrągła 2/0 75 324 5 Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana

woskiem i silikonem 24-26mm 3/8 koła igła odwrotnie tnąca 2/0 75 180 6 Nić pleciona niewchłanialna

jedwabna powlekana woskiem i silikonem 35-39mm 3/8 koła igła odwrotnie tnąca 2/0 75 180 7 Nić

pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem Bez igły 3/0 1*150cm 72 8 Nić

pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem 37mm ½ koła okrągła 1 75 108 9 Nić

pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem Bez igły 1/0 1*150cm 72 10 Nić

pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem 39mm 3/8 koła igła odwrotnie tnąca

1/0 75 144 11 Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem 26mm ½ koła igła

okrągła 3/0 75 72 12 Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem 22mm ½

koła igła okrągła 4/0 75 72.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.21-4.

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Nici specjalistyczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Parametry igły

(mm) Grubość nici Długość nici w cm (+/- 10%) ilość saszetek 1 Nić plecionkowa, syntetyczna,

wchłanialna zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana o okresie

podtrzymywania tkanki maksimum 14 dni 19 mm , +/-2mm 3/8 koła, odwrotnie tnąca, kosmetyczna 4/0

75 36.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.21-4.

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Protezy powięzi mięśni.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Kod i nazwa
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materiału rozmiar Ilość szt 1 Proteza powięzi, mięśni - siatka płaska wykonana z monofilamentu

polipropylenowego nieresorbowalna lekka o średniej sztywności x 1szt 60x130 25 2 Proteza powięzi,

mięśni - siatka płaska wykonana z monofilamentu polipropylenowego nieresorbowalna lekka o średniej

sztywności x 1szt 150x150 15.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.21-4.

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Nici specjalistyczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Parametry igły

(mm) Grubość nici Długość nici w cm ilość saszetek 1 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna,

rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtzrymywania tkanki 50% - max 18 dni i

wchłaniania 60-90 dni Bez igły 2 6*45 840 2 Nić pleciona, syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna,

powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtzrymywania tkanki 50% - max 18 dni i wchłaniania

60-90 dni Bez igły 2 2*70 108 3 Nić plecionkowa, syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana

z kwasu poliglikolowego o okresie podtzrymywania tkanki 50% - max 18 dni i wchłaniania 60-90 dni ½

koła okrągła 40 gruba 2 70 540 4 Nić plecionkowa, syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna,

powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtzrymywania tkanki 50% - max 18 dni i wchłaniania

60-90 dni ½ koła okrągła 60 2 70 72.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.21-4.

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Nici specjalistyczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Parametry igły

(mm) Grubość nici Długość nici w cm (+/- 10%) ilość saszetek 1 Nić syntetyczna jednowłóknowa

niewchłanialna polipropylenowa 95 mm , +/-5mm 3/8 koła, ostra z 40mm - rurka winylowa ( z tolerancją

+/-3mm) 41 2x50 lub 100 24.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.21-4.

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Nici chirurgiczne specjalistyczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Parametry igły

(mm) Grubość nici Długość nici w cm (+/- 10%) ilość saszetek 1 Wchłanialny szew monofilamentowy

zbudowany z polidioksanonu, okres podtrzymywania 90 dni, czas wchłaniania 182-238 dni, nasączony

triclosanem Bez igły 1 70 36 2 Wchłanialny szew monofilamentowy zbudowany z polidioksanonu, okres

podtrzymywania 90 dni, czas wchłaniania 182-238 dni, nasączony triclosanem 43mm +/- 3mm, ½ koła

okrągłotnąca 1 90 252 3 Wchłanialny szew monofilamentowy zbudowany z polidioksanonu, okres

podtrzymywania 90 dni, czas wchłaniania 182-238 dni, nasączony triclosanem 33mm +/-mm, ½ koła

okrągła 2/0 70 216 4 Wchłanialny szew monofilamentowy zbudowany z polidioksanonu, okres

podtrzymywania 90 dni, czas wchłaniania 182-238 dni, nasączony triclosanem 40mm +/-3mm, ½ koła,

okrągła, gruba lub wzmocniona 0 70 108 5 Wchłanialny szew monofilamentowy zbudowany z

polidioksanonu, okres podtrzymywania 90 dni, czas wchłaniania 182-238 dni, nasączony triclosanem

40mm +/- 3mm, ½ koła, okrągła 1 150 pętla 216 6 Wchłanialny szew monofilamentowy zbudowany z

polidioksanonu, okres podtrzymywania 90 dni, czas wchłaniania 182-238 dni, nasączony triclosanem

25-26mm, +/-2mm, ½ koła okrągła 3/0 70 252 7 Wchłanialny szew monofilamentowy zbudowany z

polidioksanonu, okres podtrzymywania 90 dni, czas wchłaniania 182-238 dni, nasączony triclosanem

35-37mm, +/-2mm, ½ koła, okrągła 2/0 70 144 8 Wchłanialny szew monofilamentowy zbudowany z

polidioksanonu, okres podtrzymywania 90 dni, czas wchłaniania 182-238 dni, nasączony triclosanem

26mm +/- 2mm, ½ koła, okrągła 4/0 70 72.
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.21-4.

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Nić chirurgiczna specjalistyczna.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Parametry igły

(mm) Grubość nici Długość nici w cm (+/- 10%) ilość saszetek 1 Nić plecionkowa, syntetyczna,

wchłanialna zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana o okresie

podtrzymywania tkanki od 28 do 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia szwu 56-70 dni, powleczony

triclosanem 26 mm , +/-2mm 1/2 koła, okrągła 3/0 70 108.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.21-4.

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Siatka przepuklinowa.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Kod i nazwa

materiału Rozmiar (mm) ilość sztuk 1 Częściowo wchłanialna siatka do zaopatrywania przepukliny

pachwinowej. Zbudowana z włókien polipropylenowych i poliglecapronowych o okresie wchłaniania około

84 dni dla składnika poliglekapronowego 6cmx11cm 21.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.21-4.

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Zestaw do leczenia urazów rzepki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Parametry igły

(mm) Grubość nici Długość nici w cm (+/- 10%) ilość saszetek 1 Zestaw do leczenia urazów rzepki, nić

stalowa 120mm igła ½ odwrotnie 7 60 6.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.21-4.

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Zestaw do szycia zerwanych ścięgien.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Kod i nazwa

materiału Rozmiar (mm) ilość sztuk 1 Zestaw do szycia zerwanych ścięgień, stal nierdzewna,

niepowlekana, skręcana: - 1 igła prosta tnaca 40mm połączona z igłą ½ koła odwrotnie tnąca 18mm - 2

nitki długości 40cm grubości 3/0 - 1 perforowany silikonowy krąŜek - 2 perforowane metalowe krąŜki

zestaw 12.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.21-4.

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: Nici specjalistyczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Parametry igły

(mm) Grubość nici Długość nici w cm ilość saszetek 1 Nić monofilamentowa niewchłanialna

polipropylenowa 10 mm igła 3/8 koła okrągła, o zakończeniu mikro, oksydowana 7/0 75 36 2 Nić

monofilamentowa niewchłanialna polipropylenowa 7,9-8mm igła 3/8 koła okrągła o zakończeniu mikro 8/0

15 36 3 Nić monofilamentowa niewchłanialna polipropylenowa 6-6,4mm igła 3/8 koła o zakończeniu mikro

9/0 15 36.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.21-4.

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

CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: Nici specjalistyczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Parametry igły

(mm) Grubość nici Długość nici w cm ilość saszetek 1 Nić monofilamentowa wchłanialna o okresie

podtrzymywania tkankowego 50-70% - 28 dni po zaimplantowaniu 13mm igła ½ koła okrągła 6/0 45 36

2 Nić monofilamentowa wchłanialna o okresie podtrzymywania tkankowego 50-70% - 28 dni po

zaimplantowaniu 17mm 2 igły ½ koła okrągła 4/0 70-90 36.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.21-4.

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: Hemostatyki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Jednostka miary

ilość 1 Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% utlenionej celulozy, naturalnego pochodzenia

roślinnego. Postać wielowarstwowej włókniny, czas hemostazy max 8 minut, czas wchłaniania max 8 dni,

potwierdzone działanie antybakteryjne w instrukcji uŜytkowania x 1szt 2,5cmx5,1cm 30 2 Wchłanialny

hemostatyk w formie strukturalnej nieutkanej włókniny 100% oksydowanej, regenerowanej celulozy,

wykazuje działanie bakteriobójcze, niski poziom pH 2,5-3,5 2,5cmx5,2cm 10.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.21-4.

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: Nici specjalistyczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Asortyment Parametry igły

(mm) Grubość nici Długość nici w cm (+/- 10%) ilość saszetek 1 Nić niewchłanialna, poliamidowa,

jednowłóknowa, niepowlekana 13mm 3/8 koła odwrotnie tnąca o zakończeniu mikro 6/0 45 144 2 Nić

niewchłanialna, poliamidowa, jednowłóknowa, niepowlekana 16mm 3/8 koła odwrotnie tnąca o

zakończeniu mikro 5/0 45 144.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.21-4.

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
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