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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych: Dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb całego
szpitala.
Numer ogłoszenia: 146339 - 2016; data zamieszczenia: 20.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego , ul. Sokołowskiego 4, 58-309
Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6489742, faks 074 6489746.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdrowie.walbrzych.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb
całego szpitala..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy sprzętu jednorazowego
użytku dla potrzeb całego szpitala. Liczba pakietów - 15 Pakiet nr 1 - Okularki do fototerapii Pakiet nr 2 Jednorazowe smoczki do karmienia Pakiet nr 3 - Kapilary do gazometrii + koreczki Pakiet nr 4 - Papier
rejestracyjny Pakiet nr 5 - Maska nagłośniowa I-gel jednorazowego użytku Pakiet nr 6 - Pojemnik próbek śluzu
Pakiet nr 7 - Maska do podawania tlenu dla dorosłych lub dzieci z drenem, sterylna Pakiet nr 8 - Ustniki Pakiet nr
9 - Worki pooperecyjne sterylne Pakiet nr 10 - Cewniki naczyniowe permanentne Pakiet nr 11 - Igły
specjalistyczne, zestawy do punkcji, igły do biopsji Pakiet nr 12 - Igły lokalizacyjne Pakiet nr 13 - Elektrody
jednorazowego użytku do termolezji Pakiet nr 14 - Wiertła do wiertarki szybkoobrotowej Pakiet nr 15 - Zestawy
urologiczne.
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości 20% wartości zamówienia
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podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 15.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu w PLN : dla pakietu
nr 1 : 249,20 zł., dla pakietu nr 2 : 186,90 zł., dla pakietu nr 3 : 890,00 zł., dla pakietu nr 4 : 128,16 zł., dla
pakietu nr 5 : 62,30 zł., dla pakietu nr 6 : 106,80 zł., dla pakietu nr 7 : 124,60 zł., dla pakietu nr 8 : 44,50 zł., dla
pakietu nr 9 : 373,80 zł., dla pakietu nr 10 : 21,36 zł., dla pakietu nr 11 : 186,90 zł., dla pakietu nr 12 : 1 404,42
zł., dla pakietu nr 13 : 17,80 zł., dla pakietu nr 14 : 391,60 zł., dla pakietu nr 15 : 712,00 zł., dla pakietu nr 16 :
156,64 zł. DATĄ UZNANIA WPŁATY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO. Potwierdzenie
wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Na potwierdzeniu wniesienia wadium należy wyszczególnić pakiety
oraz kwoty wadium w pakietach na które składana jest oferta. Podać należy również kwotę końcową (za
wszystkie pakiety) po podliczeniu kwot jednostkowych. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium
zostanie odrzucona bez rozpatrywania. Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. 36 1500 1764 1217 6005 2413
0000. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres
ważności nie krótszy niż okres związania ofertą. Informacje dodatkowe: 1) wadium wnosi się przed upływem
terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium
przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego, 2) w przypadku wnoszenia wadium w innej
formie, kopię dokumentu należy dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego - Dział
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 3) wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art.
46 Pzp, 4) Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 5) Wadium
wniesione na podstawie art. 45 ust. 6 ustawy pzp w innej formie niż pieniądzu, winno zawierać, niebudzące
wątpliwości interpretacyjnych zapisy dotyczące wypłaty i zatrzymania wadium przez Zamawiającego. W
szczególności dotyczy to przesłanek zawartych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, poprzez wyszczególnienie w
zapisach wszystkich przypadków umożliwiających zatrzymanie Zamawiającemu wadium i jego bezwarunkowej
wypłaty, po spełnieniu któregokolwiek z warunków określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.
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III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz wymaganych dokumentów tj. 1)
posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru - na podstawie załączonego aktualnego odpisu z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 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 niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert ; 2) posiadanie aktualnego zaświadczenia własciwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków - na podstawie
aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, 3) posiadanie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne - na podstawie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz wymaganych dokumentów tj. : 1)
posiadanie doświadczenia w zakresie świadczenia dostaw - na podstawie wykazu wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
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wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
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uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB
ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym
wymaganiom należy przedłożyć:
próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać
poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony wzór oferty wraz z formularzem cenowym - załącznik nr 1 i 2 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o
spełnieniu wymogów art. 22 ust 1 Pzp - załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 Pzp - załącznik nr 4 do SIWZ
Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP
zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych - załącznik nr 5 do SIWZ Opis oraz fotografie przedmiotu zamówienia
w języku polskim z dokładnym wskazaniem, której pozycji dotyczy dany opis i fotografia Lista podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp lub informacja o tym, że
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 6 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: najniższa cena.
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zdrowie.walbrzych.pl
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Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego Dział Zamówień Publicznych.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2016
godzina 09:00, miejsce: Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego - Dział Zamówień Publicznych i
Zaopatrzenia.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Okularki do fototerapii.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Okularki do fototerapii szt. 1 200.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Jednorazowe smoczki do kamienia.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Jednorazowe smoczki do karmienia
szt. 14 000.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kapilary do gazometrii + koreczki.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kapilary do gazometrii szt. 90 000
Korek do kapilar szt. 180 000.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Papier rejestracyjny.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Papier rejestracyjny kompatybilny z
defibrylatorem ZOLL Serie M : typ składanka, wymiary w mm : 90 x 90 x14 ; siatka milimetrowa, zapis
termiczny szt. 400 Papier rejestracyjny kompatybilny z aparatem EKG-ECG1250 ; typ kładanka, wymiary w
mm : 140x110x10, znaczenie papieru 140mm, siatka milimetrowa, zapis termiczny szt. 2 400.
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Maska nagłośniowa I-gel jednorazowego użytku.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Maska nagłośniowa 1x użytku rozm.
5 (dla pacjentów o wadze powyżej 90 kg.m.c.) szt. 15 2. Maska nagłośniowa 1x użytku rozm. 4 (dla
pacjentów o wadze 60-90 kg.m.c.) szt. 15 3. Maska nagłośniowa 1x użytku rozm.3 (dla pacjentów o wadze
30-60 kg.m.c.) szt. 15 4. Maska nagłośniowa 1x użytku rozm.2 (dla pacjentów o wadze 10-25 kg m.c.) szt.
10 5. Maska nagłośniowa 1x użytku rozm.1 dla pacjentów o wadze 2-5 kgm.c. szt. 5.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pojemnik próbek śluzu.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pojemnik próbek śluzu szt. 2 000.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Maska do podawania tlenu dla dorosłych lub dzieci z drenem, sterylna.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Maska do podawania tlenu dla
dorosłych lub dzieci z drenem sterylna szt. 4 000.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Ustniki.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ustniki op. 20.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Worek pooperacyjny sterylny.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Worek pooperacyjny steylny rozmiar
10 x 70 mm szt. 400 2. Worek pooperacyjny steylny rozmiar 10 x 10 mm szt. 100.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
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4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Cewniki naczyniowe permanentne.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cewniki naczyniowe permanentne - 35
szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Igły specjalistyczne, zestawy do punkcji, igły do biopsji.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Igła do punkcji mostka - 350 szt. 2.
Igła do trepanobiopsji - 300 szt. 3. Igła do półautomatycznej biopsji histopatologicznej - 50 szt. 4.Igła do
półautomatycznej biopsji histopatologicznej - 50 szt. 5. Igła do półautomatycznej biopsji histopatologicznej 30 szt. 6.Igła do lokalizacji guzków mammograficznych - 50 szt. 7. Igła do automatycznej biopsji gruczołu
krokowego - 200 szt. 8. Igła do biopsji cienkoigłowej - 20 szt. 9. Zestaw do punkcji z igłą Veresa - 10 szt.
10. Zestaw do punkcji opłucnej - 100 szt. 11. Zestaw do punkcji opłucnej - 600 szt. 12. Igła do
półautomatycznej biopsji histopatologicznej - 30 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Igły lokalizacyjne.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Igły lokalizacyjne - 20 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Elektrody jednorazowego użytku do termolezji.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Elektrody jednorazowego użytku do
termolezji - op.6.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Wiertła do wiertarki szybkoobrotowej.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Do kątnic i prostownic szt. 70 2.
Wiertła stalowe do kranitomu proste i spiralne szt. 50 3. Jednorazowy trepan do perfarotara kompatybilny z
posiadaną wiertarką szt. 1.
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Zestawy urologiczne.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zestaw do Nefrostomii CH 10, 12
szt. 100 2. Zestaw do szynowania moczowodu CH 5-6-7-8/28/30 dł. szt. 150 3. Zestaw do założenia
przetoki nadłonowej CH 12, 14 szt. 50 4. Cewnik balonowy trójdrożny szt. 300.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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