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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy drobnego sprzętu medycznego i materiałów 
jednorazowego uŜytku 

 

TED Nr 2011/S 1-001417 z dnia 04.01.2011 r. 
 

PL-Warszawa: Kaniula 
 

Dostawy 
 
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA 
 

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE  
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w 
Warszawie ul. Poznańska 22 Kontaktowy: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu 
Sanitarnego "Meditrans" w Warszawie, Dział Zamówień Publicznych, pok. 102 A, ul. Poznańska 22, 
00-685 Warszawa Do wiadomości: Agnieszka Sztorc 00-685 Warszawa POLSKA Tel. +48 
225251243 E-mail: agnieszka.sztorc@meditrans.waw.pl Faks +48 225251279 
Adresy internetowe Ogólny adres instytucji zamawiającej www.meditrans.waw.pl 
 

Więcej informacji moŜna uzyskać pod adresem: jak podano wyŜej dla punktu kontaktowego 
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu 
konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) moŜna uzyskać pod adresem: 
jak podano wyŜej dla punktu kontaktowego 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleŜy przesyłać na adres: 
jak podano wyŜej dla punktu kontaktowego 
 

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY 
DZIAŁALNOŚCI  
Podmiot prawa publicznego Zdrowie Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych 
instytucji zamawiających Nie 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

II.1) OPIS 
 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą  
Dostawy drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego uŜytku. 
 

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw 
lub świadczenia usług  
Dostawy Główne miejsce realizacji dostawy Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i 
Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, magazyn: ul. Woronicza 19, Warszawa. 
 

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego 
 

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej 
 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)  
Zadanie 1. Przyrządy do przetaczania i przedłuŜacze do pomp. 
Zadanie 2. Urologia. 
Zadanie 3. Strzykawki. 
Zadanie 4. Igły medyczne. 
Zadanie 5. Kaniule doŜylne, centralne, pobierające. 
Zadanie 6. Elektrody endokawitarne, introduktory. 
Zadanie 7. Akcesoria do kaniul. 
Zadanie 8. Sonda Ŝołądkowa. 
Zadanie 9. Cewniki i maski. 
Zadanie 10. Filtry antywirusowo-bakteryjne. 
Zadanie 11. Zestaw do drenaŜu. 
Zadanie 12. Maski okołokrtaniowe. 
Zadanie 13. Rurki ustno-gardłowe, intubacyjne, prowadnice. 
Zadanie 14. Pojemniki i worki na odpady medyczne. 
Zadanie 15. Akcesoria do EKG i USG. 
Zadanie 16. Rękawiczki medyczne. 
Zadanie 17. Sprzęt diagnostyczno-ratunkowy. 
Zadanie 18. Płachta foliowa. 
Zadanie 19. Elektrody. 
Zadanie 20. Wanienki do dezynfekcji. 
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Zadanie 21. Papier do EKG. 
Zadanie 22. Pościel medyczna. 
Zadanie 23. Ochrona medyczna. 
Zadanie 24. Koc izotermiczny. 
Zadanie 25. Ochrona biologiczna. 
Zadanie 26. Reduktory i dozowniki do tlenu. 
Zadanie 27. Baterie i akumulatorki do sprzętu medycznego. 
Zadanie 28. Kapnometr. 
Zadanie 29. Akcesoria do defibrylatora Zoll. 
Zadanie 30. Akcesoria do defibrylatora Lifepak. 
Zadanie 31. Akcesoria do stacji zbiorczej Viridian. 
Zadanie 32. Akcesoria do inkubatora Globe Trotter. 
Zadanie 33. Akcesoria do kardiomonitora Propaq. 
Zadanie 34. Przewód do respiratora T-Bird. 
Zadanie 35. Kable do systemu wysiłkowego Reynolds. 
Zadanie 36. Kable EKG. 
Zadanie 37. Zestaw do konikotomii. 
Zadanie 38. Szyny Kramera i chirurgiczne. 
Zadanie 39. Unieruchomienie i transport chorego. 
Zadanie 40. Zestaw na amputowane kończyny. 
Zadanie 41. Kołnierze ortopedyczne. 
Zadanie 42. Plecaki medyczne. 
Zadanie 43. Zestaw do analizy poziomu cukru we krwi. 
Zadanie 44. Paski do glukometru typu One Touch. 
Zadanie 45. Paski do glukometru typu Glucocard II. 
Zadanie 46. Łączniki i dreny do ssaków. 
Zadanie 47. Akcesoria do ssaka Elite High EES 200. 
Zadanie 48. Kanistry i wkłady do ssaków Hospivac. 
Zadanie 49. Narzędzia medyczne. 
Zadanie 50. Igły doszpikowe. 
Zadanie 51. Zestaw Triage. 
Zadanie 52. Akcesoria do respiratora Pneupac. 
Zadanie 53. Miska nerkowata. 
Zadanie 54. Kask ochronny. 
Zadanie 55. Mankiet do ciśnieniowego tłoczenia płynów infuzyjnych. 
Zadanie 56. Akcesoria do respiratora Weinmann. 
 

Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  
33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 
33191000 
 

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)  
Nie 
 

II.1.8) Podział na części Tak oferty naleŜy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części 
 

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych Nie 
 

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA 
 

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres Bez VAT 665 290,00 EUR 
 

II.2.2) Opcje 
 

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI 
 

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI 
 
CZĘŚĆ NR 1 NAZWA Przyrządy do przetaczania i przedłuŜacze do pomp  
1)KRÓTKI OPIS Przyrządy do przetaczania i przedłuŜacze do pomp. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
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2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 2 NAZWA Urologia  
1)KRÓTKI OPIS Urologia. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 3 NAZWA Strzykawki  
1)KRÓTKI OPIS Strzykawki. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 4 NAZWA Igły medyczne  
1)KRÓTKI OPIS Igły medyczne. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 5 NAZWA Kaniule doŜylne, centralne, pobierające  
1)KRÓTKI OPIS Kaniule doŜylne, centralne, pobierające. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 6 NAZWA Elektrody endokawitarne, introduktory  
1) KRÓTKI OPIS Elektrody endokawitarne, introduktory. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
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CZĘŚĆ NR 7 NAZWA Akcesoria do kaniul  
1)KRÓTKI OPIS Akcesoria do kaniul. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 8 NAZWA Sonda Ŝołądkowa  
1) KRÓTKI OPIS Sonda Ŝołądkowa. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 9 NAZWA Cewniki i maski  
1)KRÓTKI OPIS Cewniki i maski. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 10 NAZWA Filtry antywirusowo-bakteryjne  
1)KRÓTKI OPIS Filtry antywirusowo-bakteryjne. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 11 NAZWA Zestaw do drenaŜu  
1)KRÓTKI OPIS Zestaw do drenaŜu. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 12 NAZWA Maski okołokrtaniowe  
1)KRÓTKI OPIS Maski okołokrtaniowe. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
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3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 13 NAZWA Rurki ustno-gardłowe, intubacyjne, prowadnice  
1)KRÓTKI OPIS Rurki ustno-gardłowe, intubacyjne, prowadnice. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 14 NAZWA Pojemniki i worki na odpady medyczne  
1)KRÓTKI OPIS Pojemniki i worki na odpady medyczne. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 15 NAZWA Akcesoria do EKG i USG  
1)KRÓTKI OPIS Akcesoria do EKG i USG. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 16 NAZWA Rękawiczki medyczne  
1)KRÓTKI OPIS Rękawiczki medyczne. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 17 NAZWA Sprzęt diagnostyczno-ratunkowy  
1)KRÓTKI OPIS Sprzęt diagnostyczno-ratunkowy. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
 



6/17 

 

CZĘŚĆ NR 18 NAZWA Płachta foliowa  
1)KRÓTKI OPIS Płachta foliowa. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 19 NAZWA Elektrody  
1)KRÓTKI OPIS Elektrody. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 20 NAZWA Wanienki do dezynfekcji  
1)KRÓTKI OPIS Wanienki do dezynfekcji. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 21 NAZWA Papier do EKG  
1)KRÓTKI OPIS Papier do EKG. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 22 NAZWA Pościel medyczna  
1)KRÓTKI OPIS Pościel medyczna. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 23 NAZWA Ochrona medyczna  
1)KRÓTKI OPIS Ochrona medyczna. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
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3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 24 NAZWA Koc izotermiczny  
1)KRÓTKI OPIS Koc izotermiczny. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 25 NAZWA Ochrona biologiczna  
1)KRÓTKI OPIS Ochrona biologiczna. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 26 NAZWA Reduktory i dozowniki do tlenu  
1)KRÓTKI OPIS Reduktory i dozowniki do tlenu. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
CZĘŚĆ NR 27 NAZWA Baterie i akumulatorki do sprzętu medycznego  
1)KRÓTKI OPIS Baterie i akumulatorki do sprzętu medycznego. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 28 NAZWA Kapnometr  
1)KRÓTKI OPIS Kapnometr. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
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CZĘŚĆ NR 29 NAZWA Akcesoria do defibrylatora ZOLL  
1)KRÓTKI OPIS Akcesoria do defibrylatora ZOLL. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 30 NAZWA Akcesoria do defibrylatora Lifepak  
1)KRÓTKI OPIS Akcesoria do defibrylatora Lifepak. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 31 NAZWA Akcesoria do stacji zbiorczej VIRIDIAN  
1)KRÓTKI OPIS Akcesoria do stacji zbiorczej VIRIDIAN. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 32 NAZWA Akcesoria do inkubatora GLOBE TROTTER  
1)KRÓTKI OPIS Akcesoria do inkubatora GLOBE TROTTER. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 33 NAZWA Akcesoria do kardiomonitora PROPAQ  
1)KRÓTKI OPIS Akcesoria do kardiomonitora PROPAQ. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 34 NAZWA Przewód do respiratora T-Bird  
1)KRÓTKI OPIS Przewód do respiratora T-Bird. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
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3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 35 NAZWA Kable do systemu wysiłkowego Reynolds  
1)KRÓTKI OPIS Kable do systemu wysiłkowego Reynolds. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 36 NAZWA Kable EKG  
1)KRÓTKI OPIS Kable EKG. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 37 NAZWA Zestaw do konikotomii  
1)KRÓTKI OPIS Zestaw do konikotomii. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 38 NAZWA Szyny Kramera i chirurgiczne  
1)KRÓTKI OPIS Szyny Kramera i chirurgiczne. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 39 NAZWA Unieruchomienie i transport chorego  
1)KRÓTKI OPIS Unieruchomienie i transport chorego. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
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CZĘŚĆ NR 40 NAZWA Zestaw na amputowane kończyny  
1)KRÓTKI OPIS Zestaw na amputowane kończyny. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 41 NAZWA Kołnierze ortopedyczne  
1)KRÓTKI OPIS Kołnierze ortopedyczne. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 42 NAZWA Plecaki medyczne  
1)KRÓTKI OPIS Plecaki medyczne. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 43 NAZWA Zestaw do analizy poziomu cukru we krwi  
1)KRÓTKI OPIS Zestaw do analizy poziomu cukru we krwi. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 44 NAZWA Paski do glukometru typu One Touch  
1)KRÓTKI OPIS Paski do glukometru typu One Touch. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 45 NAZWA Paski do glukometru typu Glucocard II  
1)KRÓTKI OPIS Paski do glukometru typu Glucocard II. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
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3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 46 NAZWA Łączniki i dreny do ssaków  
1)KRÓTKI OPIS Łączniki i dreny do ssaków. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 47 NAZWA Akcesoria do ssaka Elite High EES 200  
1)KRÓTKI OPIS Akcesoria do ssaka Elite High EES 200. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 48 NAZWA Kanistry i wkłady do ssaków Hospivac  
1)KRÓTKI OPIS Kanistry i wkłady do ssaków Hospivac. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 49 NAZWA Narzędzia medyczne  
1)KRÓTKI OPIS Narzędzia medyczne. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 50 NAZWA Igły doszpikowe  
1)KRÓTKI OPIS Igły doszpikowe. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
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CZĘŚĆ NR 51 NAZWA Zestaw TRIAGE  
1)KRÓTKI OPIS Zestaw TRIAGE. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 52 NAZWA Akcesoria do respiratora Pneupac  
1)KRÓTKI OPIS Akcesoria do respiratora Pneupac. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 53 NAZWA Miska nerkowata  
1)KRÓTKI OPIS Miska nerkowata. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 54 NAZWA Kask ochronny  
1)KRÓTKI OPIS Kask ochronny. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 55 NAZWA Mankiet do ciśnieniowego tłoczenia płynów infuzyjnych  
1)KRÓTKI OPIS Mankiet do ciśnieniowego tłoczenia płynów infuzyjnych. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
CZĘŚĆ NR 56 NAZWA Akcesoria do respiratora Weinmann  
1)KRÓTKI OPIS Akcesoria do respiratora Weinmann. 
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.4.2004 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 2007 Nr 176, poz. 1238). 
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 33141220, 33124100, 33123210, 33141420, 
33141700, 33124131, 33141000, 33141625, 33191000 
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3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyraŜoną w 
złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 
 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 
 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje  
Zadanie 1: 200,00 PLN; słownie: dwieście złotych. 
Zadanie 2: 30,00 PLN; słownie: trzydzieści złotych. 
Zadanie 3: 150,00 PLN; słownie: sto pięćdziesiąt złotych. 
Zadanie 4: 70,00 PLN; słownie: siedemdziesiąt złotych. 
Zadanie 5: 4 300,00 PLN; słownie: cztery tysiące trzysta złotych. 
Zadanie 6: 150,00 PLN; słownie: sto pięćdziesiąt złotych. 
Zadanie 7: 2 500,00 PLN; słownie: dwa tysiące pięćset złotych. 
Zadanie 8: 1,00 PLN; słownie: jeden złotych. 
Zadanie 9: 450,00 PLN; słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych. 
Zadanie 10: 500,00 PLN; słownie: pięćset złotych. 
Zadanie 11: 300,00 PLN; słownie: trzysta złotych. 
Zadanie 12: 250,00 PLN; słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych. 
Zadanie 13: 500,00 PLN; słownie: pięćset złotych. 
Zadanie 14: 550,00 PLN; słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych. 
Zadanie 15: 60,00 PLN; słownie: sześćdziesiąt złotych. 
Zadanie 16: 2 800,00 PLN; słownie: dwa tysiące osiemset złotych. 
Zadanie 17: 400,00 PLN; słownie: czterysta złotych. 
Zadanie 18: 150,00 PLN; słownie: sto pięćdziesiąt złotych. 
Zadanie 19: 650,00 PLN; słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych. 
Zadanie 20: 50,00 PLN; słownie: pięćdziesiąt złotych. 
Zadanie 21: 250,00 PLN; słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych. 
Zadanie 22: 300,00 PLN; słownie: trzysta złotych. 
Zadanie 23: 400,00 PLN; słownie: czterysta złotych. 
Zadanie 24: 500,00 PLN; słownie: pięćset złotych. 
Zadanie 25: 300,00 PLN; słownie: trzysta złotych. 
Zadanie 26: 400,00 PLN; słownie: czterysta złotych. 
Zadanie 27: 150,00 PLN; słownie: sto pięćdziesiąt złotych. 
Zadanie 28: 1 300,00 PLN; słownie: jeden tysiąc trzysta złotych. 
Zadanie 29: 1 300,00 PLN; słownie: jeden tysiąc trzysta złotych. 
Zadanie 30: 400,00 PLN; słownie: czterysta złotych. 
Zadanie 31: 50,00 PLN; słownie: pięćdziesiąt złotych. 
Zadanie 32: 150,00 PLN; słownie: sto pięćdziesiąt złotych. 
Zadanie 33: 150,00 PLN; słownie: sto pięćdziesiąt złotych. 
Zadanie 34: 20,00 PLN; słownie: dwadzieścia złotych. 
Zadanie 35: 100,00 PLN; słownie: sto złotych. 
Zadanie 36: 100,00 PLN; słownie: sto złotych. 
Zadanie 37: 500,00 PLN; słownie: pięćset złotych. 
Zadanie 38: 200,00 PLN; słownie: dwieście złotych. 
Zadanie 39: 1 700,00 PLN; słownie: jeden tysiąc siedemset złotych. 
Zadanie 40: 300,00 PLN; słownie: trzysta złotych. 
Zadanie 41: 800,00 PLN; słownie: osiemset złotych. 
Zadanie 42: 400,00 PLN; słownie: czterysta złotych. 
Zadanie 43: 750,00 PLN; słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych. 
Zadanie 44: 100,00 PLN; słownie: sto złotych. 
Zadanie 45: 100,00 PLN; słownie: sto złotych. 
Zadanie 46: 100,00 PLN; słownie: sto złotych. 
Zadanie 47: 50,00 PLN; słownie: pięćdziesiąt złotych. 
Zadanie 48: 10,00 PLN; słownie: dziesięć złotych. 
Zadanie 49: 20,00 PLN; słownie: dwadzieścia złotych. 
Zadanie 50: 30,00 PLN; słownie: trzydzieści złotych. 
Zadanie 51: 200,00 PLN; słownie: dwieście złotych. 
Zadanie 52: 100,00 PLN; słownie: sto złotych. 
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Zadanie 53: 20,00 PLN; słownie: dwadzieścia złotych. 
Zadanie 54: 250,00 PLN; słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych. 
Zadanie 55: 150,00 PLN; słownie: sto pięćdziesiąt złotych. 
Zadanie 56: 30,00 PLN; słownie: trzydzieści złotych. 
 

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich 
przepisów je regulujących 
 

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone 
zamówienie  
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 
22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 
 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeŜeli przepisy 
nakładają obowiązek ich posiadania, 
 

2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie tj.: 
2.1. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonują, w okresie 
ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwie) dostawy drobnego sprzętu medycznego lub 
materiałów jednorazowego uŜytku o wartości co najmniej 50 000 brutto PLN kaŜda; 
 

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 
 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej naleŜyte wykonanie 
zamówienia tj.: 
4.1. przedstawią informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub 
zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, z której będzie wynikać, Ŝe wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność 
kredytową w kwocie co najmniej 50 000,00 PLN. 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 
innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki, o których mowa w Rozdziale IV SIWZ na 
podstawie złoŜonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
określonych powyŜej oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp i na podstawie złoŜonych wraz z ofertą dokumentów Ŝądanych przez 
Zamawiającego potwierdzających spełnienie tych warunków. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o zasadę: 
wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególnego warunku udziału w postępowaniu. 
 

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia Nie 
 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 
 

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru 
zawodowego lub handlowego  
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:  
 

1. oświadczenie potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków określonych w Rozdziale IV 
pkt I SIWZ wraz z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp; 
 

2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do 
osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 
 

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

4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Ŝe 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków bądź opłat lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
 

5. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert; 
 

6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
4-8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 
 

7. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 
Ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 
 

8. dokumenty wymienione w rozdziale IV SIWZ ust. III pkt 2 dla wykonawców mających siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
 

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

Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki, o których mowa w Rozdziale IV SIWZ na 
podstawie złoŜonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
określonych powyŜej oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp i na podstawie złoŜonych wraz z ofertą dokumentów Ŝądanych przez 
Zamawiającego potwierdzających spełnienie tych warunków. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o zasadę: 
wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególnego warunku udziału w postępowaniu. 
 

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa  
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:  
 

1. w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający Ŝąda złoŜenia wraz 
z ofertą: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której wykonawca 
posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, z której będzie wynikać, Ŝe wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w 
kwocie co najmniej 50 000,00 PLN. 
 

Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki, o których mowa w Rozdziale IV SIWZ na 
podstawie złoŜonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
określonych powyŜej oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp i na podstawie złoŜonych wraz z ofertą dokumentów Ŝądanych przez 
Zamawiającego potwierdzających spełnienie tych warunków. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o zasadę: 
wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególnego warunku udziału w postępowaniu. 
 

III.2.3) Zdolność techniczna  
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 
 

1. w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania niezbędnej wiedzy i 
doświadczenia, Zamawiający Ŝąda złoŜenia wraz z ofertą: wykazu wykonanych, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem 
wszczęcia postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co 
najmniej 2 (dwóch) dostaw drobnego sprzętu medycznego lub materiałów jednorazowego uŜytku o 
wartości co najmniej 50 000 PLN brutto kaŜda, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców 
oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane lub są 
wykonywane naleŜycie; 
 

2. aktualne świadectwo rejestracji Ministerstwa Zdrowia lub świadectwo dopuszczenia do obrotu lub 
świadectwo jakości lub świadectwo dopuszczenia do stosowania lub pozytywną opinię o wyrobie 
medycznym lub deklarację zgodności lub oznaczone znakiem zgodności lub znakiem zgodności CE 
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(zgodnie z Ustawą z dnia 20.4.2004 r. o wyrobach medycznych - Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 882 i z 
2007 Nr 176, poz. 1238), 
 

3. opis produktów (Zamawiający dopuszcza moŜliwość załączenia opisu produktu w postaci 
folderu). 
 

Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki, o których mowa w Rozdziale IV SIWZ na 
podstawie złoŜonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
określonych powyŜej oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp i na podstawie złoŜonych wraz z ofertą dokumentów Ŝądanych przez 
Zamawiającego potwierdzających spełnienie tych warunków. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o zasadę: 
wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególnego warunku udziału w postępowaniu. 
 

III.2.4) Zamówienia zastrzeŜone Nie 
 

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI 
 

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeŜone jest dla określonego zawodu 
 

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób 
odpowiedzialnych za wykonanie usługi 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
 

IV.1) RODZAJ PROCEDURY 
 

IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta 
 

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert 
lub do udziału 
 

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu 
 

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia NajniŜsza cena 
 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Nie 
 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą  
WSPRiTS/ZP/61/10 
 

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Nie 
 

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych  
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 
14.2.2011 - 09:30 Dokumenty odpłatne Nie 
 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
14.2.2011 - 09:30 
 

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym 
kandydatom 
 

IV.3.6) Język(i), w których moŜna sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu polski. 
 

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą  
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert) 
 

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert  
Data: 14.2.2011 - 10:00 Miejsce Sala konferencyjna w siedzibie Zamawiającego. 
Osoby upowaŜnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie 
 
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
 

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ Nie 
 

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW 
WSPÓLNOTOWYCH Nie 
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VI.3) INFORMACJE DODATKOWE 
 

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE 
 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze  
Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA 
 

VI.4.2) Składanie odwołań  
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, a takŜe innym osobom, 
jeŜeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony 
prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy Pzp. Od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp 
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp, przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi 
się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp 
jednocześnie przesyłając kopię odwołania do Zamawiającego w taki sposób, aby mógł on zapoznać 
się z jego treścią przed upływem terminu na jego wniesienie. 
 

VI.4.3) Źródło, gdzie moŜna uzyskać informacje na temat składania odwołań 
 

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 3.1.2011 
 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, dn. 04.01.2011 r.                                                                     Dyrektor 
 
 
                                                                                                           Artur Kamecki 
 


