
Sosnowiec: Dostawa materiałów szewnych, staplerów, protez powi ęzi 

mięśni, siatek przepuklinowych, klipsów naczyniowych, h emostatyków  

Numer ogłoszenia: 351662 - 2013; data zamieszczenia : 30.08.2013 

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. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  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 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 - siatka przepuklinowa; Pakiet nr 14 - staplery; Pakiet nr 15 - nici 

specjalistyczne; Pakiet nr 16 - nici specjalistyczne; Pakiet nr 17 - zestaw do szycia zerwanych ścięgien; Pakiet 

nr 18 - nici specjalistyczne; Pakiet nr 19 - staplery i ładunki; Pakiet nr 20 - nici specjalistyczne; Pakiet nr 21 - 

nici specjalistyczne; Pakiet nr 22 - nici specjalistyczne; Pakiet nr 23 - hemostatyki; Pakiet nr 24 - wosk kostny; 

Pakiet nr 25 - magazynki sterylne; Pakiet nr 26 - klipsy naczyniowe; Pakiet nr 27 - staplery; Pakiet nr 28 - 

protezy powięzi mięśni; Pakiet nr 29 - nici ogólne; Pakiet nr 30 - stapler skórny;. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.28-3, 33.14.11.27-6. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 30. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie 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.2) ZALICZKI  

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

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

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ, b) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 

24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert, 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ, - spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i 

doświadczenia. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji przedmiotu 

zamówienia, będzie uwaŜany za spełniony, jeŜeli Wykonawca przedłoŜy oświadczenie, iŜ wykonał 

lub wykonuje dostawy materiałów szewnych w zakresie poszczególnych Pakietów na kwotę, co 

najmniej: Pakiet nr 1 - 650,00 zł; Pakiet nr 2 - 6 900,00 zł; Pakiet nr 3 - 66 000,00 zł; Pakiet nr 4 - 1 

900,00 zł; Pakiet nr 5 - 11 800,00 zł; Pakiet nr 6 - 160,00 zł; Pakiet nr 7 - 1 500,00 zł; Pakiet nr 8 - 

260,00 zł; Pakiet nr 9 - 4 300,00 zł; Pakiet nr 10 - 360,00 zł; Pakiet nr 11 - 300,00 zł; Pakiet nr 12 - 

15 600,00 zł; Pakiet nr 13 - 860,00 zł; Pakiet nr 14 - 1 800,00 zł; Pakiet nr 15 - 730,00 zł; Pakiet nr 

16 - 700,00 zł; Pakiet nr 17 - 600,00 zł; Pakiet nr 18 - 300,00 zł; Pakiet nr 19 - 6 000,00 zł; Pakiet nr 

20 - 800,00 zł; Pakiet nr 21 - 100,00 zł; Pakiet nr 22 -1 400,00 zł; Pakiet nr 23 - 3 900,00 zł; Pakiet 

nr 24 - 230,00 zł; Pakiet nr 25 - 500,00 zł; Pakiet nr 26 - 1 400,00 zł; Pakiet nr 27 - 5 000,00 zł; 

Pakiet nr 28 - 200,00 zł; Pakiet nr 29 - 300,00 zł; Pakiet nr 30 - 1 500,00 zł; z naleŜytą starannością 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ, 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ, 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ, 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć: 

� potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub 

licencje;  

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

przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
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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.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej 

� lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy 

kapitałowej;  

 

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

LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

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

wymaganiom naleŜy przedłoŜyć: 

� inne dokumenty 

- przedłoŜyć opis produktów, które mają być dostarczone, w postaci katalogu lub ulotki z 

opakowania handlowego lub innego dokumentu (z podaniem nr katalogowego, potwierdzający 

zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego: czas wchłaniania, 

skład itp.). Wykonawca winien opisać dokument numerem pakietu i pozycji, którego dotyczy; - 

złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 5 do SIWZ (oświadczenie, Ŝe 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. z późn. zm.) 

oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie - według załącznika nr 5 do 

SIWZ 

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.3) ZMIANA UMOWY  

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

której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

3. Wartość, o której mowa w § 2 ust. 1 moŜe ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku 

VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego. 4. Wynagrodzenie naleŜne 

Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o 

kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku 

podatkowego. 5. Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w przypadku konieczności 

zapłaty Wykonawcy ceny wyŜszej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT. 6. Zamawiający 

dopuszcza moŜliwość sprzedaŜy asortymentu w cenach niŜszych niŜ ofertowe, bez konieczności 

wprowadzania zmian w treści umowy. 13. Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeŜeli konieczność wprowadzenia takich 
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zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są 

korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności dotyczą: a) obniŜenia cen w stosunku do cen ofertowych 

przez Wykonawcę, b) zmiany numeru katalogowego produktu lub jego nazwy przy zachowaniu toŜsamości 

dostarczanego produktu i jego cech jakościowych opisanych w SIWZ, nie gorszych niŜ produkt zaoferowany 

w ofercie, w szczególności, gdy Wykonawca nie ma moŜliwości dostarczania produktu wskazanego w 

formularzu cenowym albo wprowadza produkt ulepszony, c) zmiany danych Stron ( np. zmiana siedziby, 

adresu, nazwy, formy organizacyjno prawnej), d) zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iŜ 

wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, e) Dopuszcza się zmiany ilości 

asortymentu określonego w załączniku do umowy - formularzu asortymentowo-cenowym, w obrębie 

poszczególnych pakietów, przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnych z ofertą Wykonawcy oraz wartości 

brutto danego pakietu 

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 Ŝna uzyska ć pod adresem:  Samodzielnym Publicznym 

Szpitalu Miejskim w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Dział Zamówień Publicznych. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  09.09.2013 

godzina 10:00, miejsce: Samodzielnym Publicznym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. 

Szpitalna 1, Sekretariat III piętro. 

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 Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  PAKIET nr 1 NICI OGÓLNE. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Nić pleciona, syntetyczna 

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

7 dni po zaimplantowaniu i wchłaniania min. 42 dni, 1/2 koła okrągła 26 3/0 70 144 Nić pleciona, 

syntetyczna rozpuszczalna,z kwasu poliglikolowego powlekana glikonatem o okresie podtrzymywania 

tkanki 50%, 5- 7 dni po zaimplantowaniu i wchłaniania min. 42 dni,, 1/2 koła okrągła 30 2/0 70 108. 

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: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  PAKIET nr 2 NICI OGÓLNE. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1 Nić syntetyczna, 

nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy 3/8 koła odwrotnie tnąca 30 2/0 45 36 2 Nić syntetyczna, 

nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy 3/8 koła odwrotnie tnąca 39 2/0 75 150 3 Nić syntetyczna, 

nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 2/0 45 800 4 Nić syntetyczna, 

nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 3/0 75 700 5 Nić syntetyczna, 

nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy 3/8 koła odwrotnie tnąca 19 3/0 45 1 200 6 Nić 

syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy 3/8 koła odwrotnie tnąca 19 4/0 45 720 7 Nić 

syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy 3/8 koła odwrotnie tnąca 19 5/0 45 20 8 Nić 

syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy 3/8 koła odwrotnie tnąca 30 2/0 75 1 400 9 

Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 3/0 45 1 050 
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10 Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 2/0 75 

650 11 Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy 3/8 koła odwrotnie tnąca 30 0 75 

200 12 Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy 3/8 koła odwrotnie tnąca 35 1/0 

90 40 13 Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 4/0 

45 20. 

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: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  PAKIET nr 3 NICI OGÓLNE. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1 Nić pleciona syntetyczna, 

jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 

50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni bez igły 2 3*45 540 2 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, 

rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max.o 18 

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. 18 dni i wchłaniania 

60-90 dni bez igły 1 3*45 540 4 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z 

kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni bez 

igły 3/0 140 72 5 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu 

polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni bez igły 0 

6*45 540 6 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego 

o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni bez igły 0 140 612 7 Nić 

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

podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni bez igły 2/0 140 576 8 Nić pleciona 

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

podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni bez igły na szpulce 2/0 250 36 9 Nić 

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

podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni 1/2 koła okrągła 37 gruba 2 90 936 10 

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

podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni 1/2 koła okrągła 37 gruba 1 90 720 11 

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

podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni 1/2 koła okrągła 40 gruba 1 90 720 12 

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

podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni 1/2 koła okrągła 40 gruba 2/0 90 648 

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

okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni 1/2 koła okrągła 40 gruba 1/0 

90 504 14 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego 

o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni 1/2 koła okrągła 40 gruba 1 

70 540 15 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego 

o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni 1/2 koła okrągła 30 0 70 1 

008 16 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o 

okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni 1/2 koła okrągła 37 gruba 0 90 

648 17 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o 

okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni 1/2 koła okrągła 48 2 90 3 960 

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

okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni 3/8 koła odwrotnie tnąca 19 

3/0 45 396 19 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu 

polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni 1/2 koła 
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okrągła 26 2/0 70 108 20 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu 

polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni 1/2 koła 

okrągła 30 2/0 70 1 512 21 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu 

polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni 1/2 koła 

okrągła 26 3/0 70 72 22 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu 

polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni 1/2 koła 

okrągła 30 3/0 70 720 23 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu 

polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni 1/2 koła 

okrągła 26 4/0 70 144 24 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu 

polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni 1/2 koła 

okrągła 22 4/0 70 36 25 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu 

polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni 1/2 koła 

okrągła 22 5/0 70 36 26 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu 

polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni 1/2 koła 

okrągła 17 5/0 70 36 27 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu 

polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni bez igły 2 6 

RAZY 45 432 28 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu 

polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni bez igły 2 

2*70 180 29 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu 

polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni 1/2 koła 

okrągła 40 gruba 2 70 1800 30 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z 

kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni 1/2 

koła okrągła 40 gruba 2 90 216 31 Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z 

kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max. 18 dni i wchłaniania 60-90 dni 1/2 

koła okrągła 60 2 70 36 32 Nić monofilamentowa wchłanialna o okresie podtrzymywania tkankowego 

min. 10 tygodni po zaimplementowaniu. Całkowita absorpcja masy szwu 180-210 dni 2 igły okrągłe 

proste długości 2 x GR 65 mm 2/0 70 36. 

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: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  PAKIET nr 4 NICI SPECJALISTYCZNE. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  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 do 70 dni 43 mm +/- 

3 mm, 1/2 koła, okrągła, wzmocniona i rozwarstwiająca 1 90 108 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 48 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 72 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 36 

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. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.27-6. 
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3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.  

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  5 NAZWA:  PAKIET nr 5 NICI SPECJALISTYCZNE. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  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, czas wchłaniania 180-210 dni 48 mm +/- 3 mm, 1/2 koła, okrągła 1 150 pętla 2040. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.27-6. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  6 NAZWA:  PAKIET nr 6 NICI SPECJALISTYCZNE. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1 Nić wchłanialna pleciona PGLA 

powlekana o okresie podtrzymywania 25% - 28 dni, absorpcja 56-70 dni 30 mm, 1/2 koła, okrągła 2/0 70 

24 2 Nić wchłanialna pleciona PGLA powlekana o okresie podtrzymywania 25% - 28 dni, absorpcja 56-

70 dni podwiązki bez igły 2/0 3*45 24 3 Nić wchłanialna pleciona PGLA powlekana o okresie 

podtrzymywania 25% - 28 dni, absorpcja 56-70 dni podwiązki bez igły 0 3*45 24. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.27-6. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  7 NAZWA:  PAKIET nr 7 NICI SPECJALISTYCZN. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1 Nić syntetyczna jednowłóknowa 

niewchłanialna polipropylenowa 33 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła, gruba 0 100 72 2 Nić syntetyczna 

jednowłóknowa niewchłanialna polipropylenowa 33 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła 2/0 75 24 3 Nić 

syntetyczna jednowłóknowa niewchłanialna polipropylenowa 2x26mm +/-2mm,1/2 koła,okrągła 3/0 90 24 

4 Nić syntetyczna jednowłóknowa niewchłanialna polipropylenowa 2x19mm +/-2mm,1/2 koła,okrągła 4/0 

90 12 5 Nić syntetyczna jednowłóknowa wchłanialna wykonana z kopolimeru kwasu glikolowego i 

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

wchłonięcia masy szwu - 110 dni (z tolerancją +/- 10%) nasączony triclosanem 33 mm +/- 2 mm, 1/2 

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

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

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

triclosanem 40mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła,gruba 1 90 12. 

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: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  8 NAZWA:  PAKIET nr 8 NICI SPECJALISTYCZNE. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1 Szew odbarczający, nić stalowa 

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

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: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  9 NAZWA:  PAKIET nr 9 NICI SPECJALISTYCZNE. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1 Nić pleciona niewchłanialna 
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jedwabna powlekana woskiem i silikonem bez igły 0 5*75 324 2 Nić pleciona niewchłanialna jedwabna 

powlekana woskiem i silikonem 30 mm1/2 koła igła okrągła 0 75 288 3 Nić pleciona niewchłanialna 

jedwabna powlekana woskiem i silikonem bez igły 2/0 5*75 108 4 Nić pleciona niewchłanialna jedwabna 

powlekana woskiem i silikonem 30 mm1/2 koła igła okrągła 2/0 75 216 5 Nić pleciona niewchłanialna 

jedwabna powlekana woskiem i silikonem 24-26 mm 3/8 koła igła odwrotnie tnąca 2/0 75 72 6 Nić 

pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem 35-39 mm 3/8 koła igła odwrotnie 

tnąca 2/0 75 288 7 Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem bez igły 3/0 

1*150cm 36 8 Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem 37 mm 1/2 koła 

okrągła 1 75 216 9 Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem bez igły 1/0 

1x150cm 108 10 Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i silikonem 39 mm 3/8 koła 

igła odwrotnie tnąca 1/0 75 360 11 Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i 

silikonem 26 mm 1/2 koła igła okrągła 3/0 75 108 12 Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana 

woskiem i silikonem 22 mm 1/2 koła igła okrągła 4/0 75 72 13 Nić pleciona niewchłanialna jedwabna 

powlekana woskiem i silikonem bez igły 1 1*150cm 72 14 Nić pleciona niewchłanialna jedwabna 

powlekana woskiem i silikonem bez igły 1 2*75 72 15 Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana 

woskiem i silikonem bez igły 2 2*75 36 16 Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i 

silikonem bez igły 2 1*150cm 36 17 Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana woskiem i 

silikonem 30 mm 1/2 koła igła okrągła 2 75 36. 

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: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  10 NAZWA:  PAKIET nr 10 NICI SPECJALISTYCZNE. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1 Nić plecionkowa, syntetyczna, 

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

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

75 36. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.27-6. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  11 NAZWA:  PAKIET nr 11 NICI SPECJALISTYCZNE. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1 Nić syntetyczna jednowłóknowa 

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

+/- 3mm) 1 2 x 50 lub 100 48. 

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: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  12 NAZWA:  PAKIET nr 12 NICI SPECJALISTYCZNE. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1 Wchłanialny szew 

monofilamentowy zbudowany z polidioksanonu, okres podtrzymywania do 90 dni, czas wchłaniania 182-

238 dni, nasączony triclosanem. 43 mm +/- 3 mm, 1/2 koła, okrągłotnąca 1 90 324 2 Wchłanialny szew 

monofilamentowy zbudowany z polidioksanonu, okres podtrzymywania do 90 dni, czas wchłaniania 182-

238 dni, nasączony triclosanem. 33 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła 2/0 70 360 3 Wchłanialny szew 

monofilamentowy zbudowany z polidioksanonu, okres podtrzymywania do 90 dni, czas wchłaniania 182-

238 dni, nasączony triclosanem. 40 mm +/- 3 mm, 1/2 koła, okrągła gruba lub wzmocniona 0 70 180 4 

Wchłanialny szew monofilamentowy zbudowany z polidioksanonu, okres podtrzymywania do 90 dni, 
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czas wchłaniania 182-238 dni, nasączony triclosanem. 40 mm +/- 3 mm, 1/2 koła, okrągła gruba lub 

wzmocniona 1 150 pętla 192 5 Wchłanialny szew monofilamentowy zbudowany z polidioksanonu, okres 

podtrzymywania do 90 dni, czas wchłaniania 182-238 dni, nasączony triclosanem. 25-26 mm+/-2mm, 

1/2 koła okrągła rozwarstwiająca 3/0 70 360 6 Wchłanialny szew monofilamentowy zbudowany z 

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

26 mm+/-2mm, 1/2 koła okrągła 4/0 70 72 7 Wchłanialny szew monofilamentowy zbudowany z 

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

35-37mm+/-2mm, 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca 2/0 70 36. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.27-6. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  13 NAZWA:  PAKIET nr 13 SIATKA PRZEPUKLINOWA. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1 Sterylne siatki przepuklinowe 

częściowo wchłanialne, polipropylenowe monofilamentowe, powleczone wchłanialnym związkiem kwasu 

poliglikolowego/kaprolactonu (PGACL),o wielkości oczek 2-4mm, grubość siatki 0,55mm gramaturze po 

wchłonięciu 28/g/m2, czas absorpcji części wchłanialnej 90-120 dni, w rozmiarze 6cm x 11cm 12. 

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: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  14 NAZWA:  PAKIET nr 14 STAPLERY. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1 Stapler jednorazowy, okręŜny, 

odgięty 26 9. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.28-3, 33.14.11.20-7. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  15 NAZWA:  PAKIET nr 15 NICI SPECJALISTYCZNE. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1 Taśma poliestrowa 2 igły ½ koła 

okrągłe tępe 45 0,5cm 50 42. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.28-3. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  16 NAZWA:  PAKIET nr 16 NICI SPECJALISTYCZNE. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1 Nić-taśma wchłanialna, 

niepowlekana z kwasu poliglikolowego do narządów miąŜszowych 45mm, ½ koła, okrągła, zakończenie 

igły tępe 0,3cm 60 12. 

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: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  17 NAZWA:  PAKIET nr 17 ZESTAW DO SZYCIA ZERWANYCH ŚCIĘGIEN. 

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

ścięgień, stal nierdzewna, niepowlekana, skręcana: -1 igła prosta tnąca 40mm połączona z igłą ½ koła 

odwrotnie tnąca 18mm -2 nitki długości 40cm grubości 3/0 -1 perferowany silikonowy krąŜek -2 

perforowane metalowe krąŜki 24. 
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2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.28-3, 33.14.11.20-7. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  18 NAZWA:  PAKIET nr 18 NICI SPECJALISTYCZNE. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1 Nić niewchłanialna, poliamidowa, 

jednowłóknowa, niepowlekana 15mm 3/8 koła odwrotnie tnąca o zakończeniu mikro 6/0 45 36 2 Nić 

niewchłanialna, poliamidowa, jednowłóknowa, niepowlekana 10mm 3/8 koła odwrotnie tnąca o 

zakończeniu mikro 5/0 45 36. 

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: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  19 NAZWA:  PAKIET nr 19 STAPLERY I ŁADUNKI. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1 Zestaw do przednich resekcji. 

Jeden jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksięŜyca), długość linii 

cięcia 40mm. Stapler posiada dwie dźwignie (zamykającą i odpadającą), zawiera ładunek do tkanki 

grubej (zielony wysokość zszywki zamkniętej 2,0 mm) lub standardowy (niebieski wysokość zszywki 

zamkniętej 1,44mm) + jednorazowy stapler okręŜny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i 

regulowaną wysokością zamknięcia zszywki 1-2,5 mm (posiadający czterostopniową skalę kompresji 

tkanki). Rozmiary staplera: 25 lub 29 lub 33mm;wysokość zszywki 5,5mm. Zestaw musi zawierać jeden 

stapler zamykająco tnący i jeden stapler okręŜny. 4 2 Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o 

długości linii cięcia 40mm. Ładunek do tkanki standardowej. 2 3 Ładunek do staplera z zakrzywioną 

głowicą o długości linii cięcia 40mm. Ładunek do tkanki grubej. 2. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.20-7, 33.14.11.28-3. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  20 NAZWA:  PAKIET nr 20 NICI SPECJALISTYCZNE. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1 Nić pleciona syntetyczna, 

poliestrowa niewchłanialna powlekana 45 mm +/- 5 mm, 1/2 koła, okrągła z tnącym ostrzem, gruba 2 75 

84 2 Nić pleciona syntetyczna, poliestrowa niewchłanialna powlekana 28 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła 

3/0 75 84 3 Nić pleciona syntetyczna, poliestrowa niewchłanialna powlekana 33 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, 

okrągła 0 75 84 4 Nić pleciona syntetyczna, poliestrowa niewchłanialna powlekana 2x19 mm +/- 2 mm, 

1/2 koła, okrągła 4/0 75 24 5 Nić pleciona syntetyczna, poliestrowa niewchłanialna powlekana 45 mm +/- 

5 mm, 1/2 koła, okrągła z tnącym ostrzem, gruba 5 75 24. 

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: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  21 NAZWA:  PAKIET nr 21 NICI SPECJALISTYCZNE. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1 Nić monofilamentowa 

wchłanialna o okresie podtrzymywania tkankowego 50-70% - 28 dni po zaimplantowaniu 13mm igła ½ 

koła okrągła 6/0 45 12 2 Nić monofilamentowa wchłanialna o okresie podtrzymywania tkankowego 50-

70% - 28 dni po zaimplantowaniu 17mm 2 igły ½ koła okrągła 4/0 70-90 12. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.27-6, 33.14.11.20-7. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  
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CZĘŚĆ Nr:  22 NAZWA:  PAKIET nr 22 NICI SPECJALISTYCZNE. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  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 +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła 3/0 70 72 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 56-70 dni, powleczony triclosanem 65 mm +/- 2 

mm, 3/8 koła, okrągła, tępa 1 100 36 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 56-70 dni, powleczony triclosanem 26 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, 

okrągła, rozwarstwiajaca 4/0 70 72. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.27-6, 33.14.11.20-7. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  23 NAZWA:  PAKIET nr 23 HEMOSTATYKI. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1 Hemostatyk powierzchniowy 

wykonany z 100% utlenionej celulozy, naturalnego pochodzenia roślinnego. Postać wielowarstwowej 

włókniny, czas hemostazy max 8 minut, czas wchłaniania 7-14 dni, potwierdzone działanie 

antybakteryjne w instrukcji uŜytkowania (na szczepy m.in. MRSA, MRSE, VRE, PRSP, E. coli), 

wykazujący niskie pH 2,5-3,5; 2,5cm x 5,1cm Pakowany po 1 szt. 30. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.27-6. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  24 NAZWA:  PAKIET nr 24 WOSK KOSTNY. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1 Wosk kostny po 2,5g w saszetce 

72. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.27-6. 

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

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  25 NAZWA:  PAKIET nr 25 MAGAZYNKI STERYLNE. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1 Magazynki sterylne po 6 klipsów 

tytanowych w rozmiarze M/L kompatybilne z posiadaną klipsownicą firmy Ethicon. 360. 

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: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  27 NAZWA:  PAKIET nr 26 KLIPSY NACZYNIOWE. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1 Klipsy wykonane z tytanu w 

magazynkach kompatybilne z klipsownicą wielorazowego uŜytku OLYMPUS A5635. Rozmiar 

srednio/duŜy. Parametry:szer/dł (mm)-5,5/8,7. W magazynku 6 klipsów. 960. 

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: najniŜsza cena.  
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CZĘŚĆ Nr:  27 NAZWA:  PAKIET nr 27 STAPLERY. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1 jednorazowy stapler okręŜny, 

odgięty 21 3 2 jednorazowy stapler okręŜny, odgięty 25 7 3 jednorazowy stapler okręŜny, odgięty 28 7 4 

jednorazowy stapler okręŜny, odgięty 31 4. 

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: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  28 NAZWA:  PAKIET nr 28 PROTEZY POWIĘZI MIĘŚNI. 

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

płaska wykonana z monofilamentu polipropylenowego nieresorbowalna lekka o średniej sztywności x 1 

szt; 60x130 mm 12 2 Proteza powięzi,mięśni -siatka płaska wykonana z monofilamentu 

polipropylenowego nieresorbowalna lekka o średniej sztywności x 1 szt; 150x150 mm 5. 

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: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  29 NAZWA:  PAKIET nr 29 NICI OGÓLNE. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1 Nić syntetyczna pleciona, 

wchłanialna wykonana z kwasu poliglikolowego, powlekana polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o 

okresie podtrzymywania tkanki 70% po 2 tygodniach, 50% po 3 tygodniach, 20% po 4 tygodniach, czas 

wchłaniania 60-90 dni 24 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca 4/0 75 72 2 Nić syntetyczna pleciona, 

wchłanialna wykonana z kwasu poliglikolowego, powlekana polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o 

okresie podtrzymywania tkanki 70% po 2 tygodniach, 50% po 3 tygodniach, 20% po 4 tygodniach, czas 

wchłaniania 60-90 dni 30 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca 2/0 75 72. 

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: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  30 NAZWA:  PAKIET nr 30 STAPLER SKÓRNY. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1 Stapler skórny zawierający 35 

zszywek, posiadający wskaźnik ilości zszywek, pozwalający na kontrolowanie ich zuŜycia i minimalizację 

strat zszywek. Zszywki szerokie, wielkość grzbietu 6,9 mm, nóŜka 3,9 mm, powlekane teflonem 200 2 

Przyrząd do usuwania klamer wielorazowego uŜytku (w opakowaniu 1 sztuka) 6. 

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: najniŜsza cena.  
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