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

www.szpital.sosnowiec.pl 

 

Sosnowiec: DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH, STAPLERÓW, PROTEZ 

POWIĘZI MIĘŚNI, SIATEK PRZEPUKLINOWYCH, KLIPSÓW NACZYNIOWYCH, 

HEMOSTATYKÓW, WOSKU KOSTNEGO  

Numer ogłoszenia: 182221 - 2012; data zamieszczenia : 23.08.2012 

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 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 wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 

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

hemostatyków, wosku kostnego. Zamówienie składa się z 32 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny 

przedmiot zamówienia. Pakiet nr 1 - nici ogólne; Pakiet nr 2 - nici ogólne; Pakiet nr 3 - nici ogólne; Pakiet nr 4 - nici 

specjalistyczne; Pakiet nr 5 - nici specjalistyczne; Pakiet nr 6 - nici specjalistyczne; Pakiet nr 7 - nici specjalistyczne; 

Pakiet nr 8 - nici specjalistyczne; Pakiet nr 9 - nici specjalistyczne; Pakiet nr 10 - nici specjalistyczne; Pakiet nr 11 - nici 

specjalistyczne; Pakiet nr 12 - nici specjalistyczne; Pakiet nr 13 - nici specjalistyczne; Pakiet nr 14 - zestaw do szycia 

zerwanych ścięgien; Pakiet nr 15 - nici specjalistyczne; Pakiet nr 16 - nici specjalistyczne; Pakiet nr 17 - nici 

specjalistyczne; Pakiet nr 18 - nici specjalistyczne; Pakiet nr 19 - nici specjalistyczne; Pakiet nr 20 - nici ogólne; Pakiet 

nr 21 - hemostatyki; Pakiet nr 22 - wosk kostny; Pakiet nr 23 - magazynki sterylne; Pakiet nr 24 - klipsy naczyniowe; 

Pakiet nr 25 - staplery; Pakiet nr 26 - staplery; Pakiet nr 27 - staplery; Pakiet nr 28 - protezy powięzi mięśni; Pakiet nr 

29 - tampony laryngologiczne; Pakiet nr 30 - tampony nosowe hemostatyczne; Pakiet nr 31 - zestawy do leczenia 

urazów rzepki; Pakiet nr 32 - siatka przepuklinowa.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 
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II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.21-4. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 32. 

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  
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� 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 

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  

� wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał 

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

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: 

� inne dokumenty 

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

asortymentu potwierdzający zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z zamówieniem wymaganym 

przez Zamawiającego (czas wchłaniania, skład itp.). Wykonawca winien opisać dokument numerem pakietu i 

pozycji, którego dotyczy; - złożyć oświadczenie według załącznika nr 5 do SIWZ (oświadczenie, że oferowany 

asortyment posiada aktualne świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim zgodne z ustawą o 

wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. nr 107 poz. 679 z 20.05.2010r.) oraz z innymi 

obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. 

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  
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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 w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w 

przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego. 2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega 

automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze 

stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. 3. Strony zastrzegają prawo do 

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

zmiany stawki podatku VAT. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość sprzedaży asortymentu w cenach niższych niż 

ofertowe, bez konieczności wprowadzania zmian w treści umowy. 5. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie 

przedmiotowym tj. zastąpienie asortymentu objętego umową, asortymentem równoważnym w przypadku: a) 

zaprzestania wytwarzania asortymentu objętego umową, b) numeru katalogowego produktu, c) nazwy handlowej 

produktu, d) producenta, e) w sytuacji gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez Producenta 

zmodyfikowany/udoskonalony produkt powodując wycofanie dotychczasowego, lub nastąpi przerwa w produkcji albo 

wycofanie produktu z rynku. 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach 

unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 niniejszej umowy 

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:  31.08.2012 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:  Nici ogólne. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa nici plecionych, syntetycznych 

rozpuszczalnych, powlekana z kwasu poliglikolowego w asortymencie i ilościach szczegółowo określonyvch w 

załączniku nr 4.1 do SIWZ. 
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2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.21-4. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Nici ogólne. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa nici syntetycznych, 

nierozpuszczalnych, Monofilament poliamidowy w asortymencie i ilościach szczegółowo określonych w załączniku 

nr 4.2 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.21-4. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Nici ogólne. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa nici plecionych syntetycznych, 

jednobarwnych, rozpuszczalnych, powlekanych z kwasu polikglikolowego w asortymencie i ilościach szczegółowo 

określonych w załączniku nr 4.3 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.21-4. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  Nici specjalistyczne. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa nici plecionkowych, syntetycznych, 

wchłanialnych zbudowanych z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane w asortymencie i ilościach 

szczegółowo określonych w załączniku nr 4.4 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.21-4. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  5 NAZWA:  Nici specjalistyczne. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa nici syntetycznych 

jednowłóknowych wchłanialnych wykonanych z poliestru polidwuoksanonu w asortymencie i ilościach 

szczegółowo określonych w załączniku nr 4.5 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.21-4. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  6 NAZWA:  Nici specjalistyczne. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa taśmy poliestrowej szczegółowo 

opisanej i w ilościach określonych w załączniku nr 4.6 do SIWZ. 
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2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.20-7. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  7 NAZWA:  Nici specjalistyczne. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa nici syntetycznych 

jednowłóknowych niewchłanialnych polipropylenowych oraz nii syntetycznych jednowłóknowych wchłanialnych 

wykonanych z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu w asortymencie i ilościach szczegółowo określonych 

w załączniku nr 4.7 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.21-4. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  8 NAZWA:  Nici specjalistyczne. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa szwów odbarczających, nici 

stalowych powlekanych polietylenem szczegółowo opisanych i w ilościach określonych w załączniku nr 4.8 do 

SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.21-4. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  9 NAZWA:  Nici specjalistyczne. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa nici plecionych niewchłanialnych 

jedwabnych powlekanych woskiem i silikonem w asortymencie i ilościach szczegółowo określonych w załączniku 

nr 4.9 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.21-4. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  10 NAZWA:  Nici specjalistyczne. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa nici plecionkowych, syntetycznych, 

wchłanialnych zbudowanych z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekanych w asortymencie i ilościach 

określonych w załączniku nr 4.10 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.21-4. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  11 NAZWA:  Nici specjalistyczne. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa nici syntetycznych 
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jednowłóknowych niewchłanialnych polipropylenowych w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 

4.11 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.21-4. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  12 NAZWA:  Nici specjalistyczne. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa wchłanialnych szwów 

monofilamentowych zbudowanych z polidioksanonu w asortymencie i ilościach szczegółowo określonych w 

załączniku nr 4.12 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.21-4. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  13 NAZWA:  Nici specjalistyczne. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa nici-taśm wchłanialnych, 

niepowlekanych z kwasu poliglikolowego do narządów miąższowych w asortymencie i ilościach szczegółowo 

okreslonych w załączniku nr 4.13 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.21-4. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  14 NAZWA:  Zestaw do szycia ścięgien. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa zestawów do szycia zerwanych 

ścięgień, stal nierdzewna, niepowlekana, skręcana szczegółowo opisana i w ilości określonej w załączniku nr 4.14 

do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.21-4. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  15 NAZWA:  Nici specjalistyczne. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa nici monofilamentowych 

niewchłanialnych polipropylenowych w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 4.15 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.21-4. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  16 NAZWA:  Nici specjalistyczne. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa nici niewchłanialnych, 
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poliamidowych, jednowłóknowych, niepowlekanych w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 4.16 

do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.21-4. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  17 NAZWA:  Nici specjalistyczne. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa nici plecionych syntetycznych, 

poliestrowych niewchłanialnych powlekanych w asortymencie i ilościach szczegółowo określonych w załączniku 

nr 4.17 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.21-4. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  18 NAZWA:  Nici specjalistyczne. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa nici monofilamentowych 

wchłanialnych w asortymencie i ilościach szczegółowo określonych w załączniku nr 4.18 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.21-4. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  19 NAZWA:  Nici specjalistyczne. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa nici plecionkowych, syntetycznych, 

wchłanialnych zbudowanych z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekanych w asortymencie i ilościach 

szczegółowo określonych w załączniku nr 4.19 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.21-4. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  20 NAZWA:  Nici ogólne. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa nici wchłanialnych plecionych 

PGLA powlekanych w asortymencie i ilościach szczegółowo określonych w załączniku nr 4.20 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.21-4. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  21 NAZWA:  Hemostatyki. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa hemostatyków powierzchniowych 

wykonanych ze 100% utlenionej celulozy, naturalnego pochodzenia roślinnego. Postać wielowarstwowej włókniny 
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w asortymencie i ilościach szczegółowo określonych w załączniku nr 4.21 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.21-4. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  22 NAZWA:  Wosk kostny. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa wosku kostnego po 2,5g w 

saszetce w ilościach szczegółowo określonych w załączniku nr 4.22 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.20-7. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  23 NAZWA:  Magazynki. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa magazynków sterylnych po 6 

klipsów tytanowych LT 300 w ilościach szczegółowo określonych w załączniku nr 4.23 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.20-7. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  24 NAZWA:  Klipsy naczyniowe. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa klipsów wykonanych z tytanu w 

magazynkach kompatybilne z klipsownicą wielorazowego użytku OLYMPUS A5635 Rozmiar średnio/duży 

Parametry: szer/dł. (mm) - 5,5/8,7 w ilościach szczegółowo określonych w załączniku nr 4.24 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.20-7. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  25 NAZWA:  Staplery. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa jednorazowych staplerów 

okrężnych, odgiętych w asortymencie i ilościach szczegółowo określonych w załączniku nr 4.25 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.20-7. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  26 NAZWA:  Staplery i ładunki. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa staplerów okrężnych +stapler 

tnąco zamykający z kowadłem w kształcie łuku oraz ładunówk do staplerów tnąco zamykających w asortymencie i 

ilościach szczegółowo określonych w załączniku nr 4.26 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.20-7. 
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3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  27 NAZWA:  Staplery. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa jednorazowych staplerów 

okrężnych, odgiętych w asortymencie i ilościach szczegółowo określonych w załączniku nr 4.27 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.20-7. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  28 NAZWA:  protez powięzi mięśni. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa protez powięzi mięśni -siatka 

płaska wykonana z monofilamentu polipropylenowego nieresorbowalna lekka o średniej sztywności w 

asortymencie i ilościach szczegółowo określonych w załączniku nr 4.28 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.20-7. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  29 NAZWA:  Tampony laryngologiczne. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa opatrunków do zatok (tampon do 

zatok) samorozprężający,do tamponady pooperacyjnej po zabiegach chirurgicznych w obrębie zatok, wykonany z 

poliwinyloalkoholu (PVA),specjalny kształt do tamponady zatoki sitowej, pakowany sterylnie parami. Rozmiar: 35 

x 9 x 12 mm Długość nitki: min 15 cm w asortymencie i ilościach szczegółowo określonych w załączniku nr 4.29 

do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.00-1. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  30 NAZWA:  Tampony nosowe hemostatyczne. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa opatrunków nosowych do 

zabiegów FESS w formie hydrokoloidowych włókien CMC (karboksylometyloceluloza) o działaniu 

hemostatycznym, utkane w siateczkę o długości 9 cm. Pakowane sterylnie pojedynczo w ilościach określonych w 

załączniku nr 4.30 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.00-1. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  31 NAZWA:  zestawów do leczenia urazów rzepki. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa zestawów do leczenia urazów 

Page 10 of 11

2012-08-23http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=182221&rok=2012-08-23



rzepki, nić stalowa w ilościach określonych w załączniku nr 4.31 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.21-4. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  32 NAZWA:  Siatki przepuklinowe. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa częściowo wchłanialnych siatek do 

zaopatrywania przepukliny pachwinowej, zbudowana z włókien polipropylenowych i poliglecapronowych o okresie 

wchłaniania 90 - 120 dni x 1szt Rozmiar: 6 cm x 1 szt w ilościach określonych w załączniku nr 4.32 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.20-7. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  
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