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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:63107-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Poddębice: Materiały medyczne
2017/S 035-063107

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

„Poddębickie Centrum Zdrowia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Mickiewicza 16
Poddębice
99-200
Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Kępińska
Tel.:  +48 438288235
E-mail: zamowienia@nzozpcz.pl 
Faks:  +48 438288255
Kod NUTS: PL114
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nzozpcz.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.nzozpcz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawy materiałów szewnych, staplerów, ładunków do staplerów oraz kleju dla „Poddębickiego Centrum
Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach.
Numer referencyjny: PCZ/ZP/3331/1/2017

II.1.2) Główny kod CPV
33140000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:zamowienia@nzozpcz.pl
www.nzozpcz.pl
www.nzozpcz.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów szewnych, staplerów, ładunków do staplerów
oraz kleju dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o., z podziałem na 25 pakietów w ilościach i
asortymencie określonym w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo – cenowy. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu asortymentowo – cenowym – załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje pakietu. Oferta złożona na poszczególny
pakiet musi obejmować wszystkie pozycje danego pakietu. Zamawiający może złożyć ofertę w odniesieniu do
jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141120
33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL114
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wchłanialna nitka pleciona, powlekana glikonatem lub mieszaniną poliglaktyny i stearynianu wapnia o
podtrzymywaniu tkankowym min. 50 % po 5 dniach, wchłanialna max. do 52 dni.
Lp., Grubość nitki, Długość igły w mm, Krzywizna igły, Przekrój igły, Długość nitki +/- 20 cm, Ilość saszetek:
1. 1 43 – 45 1/2 koła okrągła przyostrzona 90 720;
2. 1 37 1/2 koła okrągła przyostrzona 90 360;
3. 0 48 1/2 koła okrągła 90 576;
4. 0 40 1/2 koła okrągła lub okrągła pogrubiona 90 360;
5. 0 37 1/2 koła okrągła lub okrągła pogrubiona 90 288;
6. 2/0 48 1/2 koła okrągła lub okrągła pogrubiona 90 756;
7. 2/0 43 1/2 koła okrągła lub okrągła pogrubiona lub okrągła przyostrzona 90 576;
8. 2/0 36-37 1/2 koła okrągła lub okrągła przyostrzona 90 360;
9. 2/0 30-31 1/2 koła okrągła 90 288;
10. 2/0 26 1/2 koła okrągła 75 216;
W danym pakiecie Zamawiający wymaga złożenia oferty nitek jednego producenta.
Zamawiający wymaga aby materiały szewne w w/w pakiecie posiadały następujące cechy, które sprawdzi na
podstawie w/w próbek:
1. Trwałość połączenia igły z nitką – nitka musi być trwale, atraumatycznie połączona z igłą,
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2. Wytrzymałość mechaniczna nitki – nitka nie może się zrywać podczas szycia, musi wykazywać dużą
wytrzymałość na rozciąganie oraz nie strzępić się,
3. Wytrzymałość mechaniczna igły – igła powinna być wykonana ze stali odpornej na odkształcanie i łamanie,
4. Ostrość igły – igła nie powinna tępić się w trakcie wielokrotnej penetracji zespalanych tkanek,
5. Bezpieczne opakowanie – nitka/nitka z igłą muszą być pakowane w co najmniej pojedynczą sterylną
saszetkę, co gwarantuje bezpieczeństwo sterylności i ochronę przed przypadkowym rozjałowieniem,
6. Brak efektu „pamięci” nitki (nitka po wyjęciu z opakowania, rozprostowuje się),

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141120
33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL114
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Nitka syntetyczna niewchłanialna, monofilament polipropylenowy.
Lp., Grubość nitki, Długość igły w mm, Krzywizna igły, Przekrój igły, Długość nitki +/- 20 cm, Ilość saszetek:
1. 6/0 10 –12 1/2 koła okrągła 75 72;
2. 5/0 12 – 13 1/2 koła okrągła 75 108;
3. 4/0 17 1/2 koła okrągła 75 72;
4. 3/0 26 1/2 koła okrągła 75 144;
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5. 2/0 26 1/2 koła okrągła 75 360;
6. 2/0 36-37 1/2 koła okrągła 75 144;
7. 0 36-37 1/2 koła okrągła 75 144;
8. 1 36-37 1/2 koła okrągła 75 216;
W danym pakiecie Zamawiający wymaga złożenia oferty nitek jednego producenta.
Zamawiający wymaga aby materiały szewne w w/w pakiecie posiadały następujące cechy, które sprawdzi na
podstawie w/w próbek:
1. Trwałość połączenia igły z nitką – nitka musi być trwale, atraumatycznie połączona z igłą,
2. Wytrzymałość mechaniczna nitki – nitka nie może się zrywać podczas szycia, musi wykazywać dużą
wytrzymałość na rozciąganie oraz nie strzępić się,
3. Wytrzymałość mechaniczna igły – igła powinna być wykonana ze stali odpornej na odkształcanie i łamanie,
4. Ostrość igły – igła nie powinna tępić się w trakcie wielokrotnej penetracji zespalanych tkanek,
5. Bezpieczne opakowanie – nitka/nitka z igłą muszą być pakowane w co najmniej pojedynczą sterylną
saszetkę, co gwarantuje bezpieczeństwo sterylności i ochronę przed przypadkowym rozjałowieniem,
6. Brak efektu „pamięci” nitki (nitka po wyjęciu z opakowania, rozprostowuje się),

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141120
33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL114
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
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99-200 Poddębice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Nitka wchłanialna pleciona powlekana poliglikonatem, glikonatem lub mieszanką poliglaktyny i stearynianu
wapnia bądź powlekana mieszanką glikolidu i laktydu stearylowo – wapniowego o podtrzymywaniu tkankowym
min. 60-70 % po 14 dniach, wchłanialna max. do 90 dni.
Lp.; Grubość nitki, Długość igły w mm, Krzywizna igły, Przekrój igły, Długość nitki +/- 20 cm, Ilość saszetek:
1. 4/0 22 1/2 koła okrągła 75 144;
2. 3/0 22 1/2 koła okrągła 75 144;
3. 3/0 26 1/2 koła okrągła 75 180;
4. 3/0 30 –31 1/2 koła okrągła 75 540;
5. 2/0 22 1/2 koła okrągła 75 108;
6. 2/0 26 1/2 koła okrągła 75 360;
7. 2/0 30-31 1/2 koła okrągła 75 360;
8. 2/0 36-37 1/2 koła okrągła 75 576;
9. 0 30-31 1/2 koła okrągła 75 432;
10. 0 36-37 1/2 koła okrągła 75 288;
11. 1 26 –31 1/2 koła okrągła 75 144;
12. 1 30 – 31 1/2 koła okrągła pogrubiona 75 216;
13. 1 36-37 1/2 koła okrągła lub okrągła pogrubiona 90 900;
14. 1 43 – 45 1/2 koła okrągła 90 1080;
15. 2 36 – 39 1/2 koła okrągła lub okrągła pogrubiona 90 900;
16. 2 40 1/2 koła okrągła pogrubiona 90 1800;
17. 2 43 – 45 1/2 koła okrągła 90 900;
18. 2 48 – 50 1/2 koła okrągła 90 1080;
19. 2 60 – 75 1/2 koła okrągła 90 900;
20. 2 podwiązka – - 140 – 150 108;
21. 1 podwiązka – - 140 – 150 216;
22. 1 podwiązka – - 3 x 45 216;
23. 0 podwiązka – - 140- 150 360;
24. 0 podwiązka – - 3 x 45 360;
25. 2/0 podwiązka – - 140 – 150 360;
26. 2/0 podwiązka – - 3 x 45 540;
27. 3/0 podwiązka – - 140 – 150 576;
28. 1 30 – 31 – haczykowata okrągła pogrubiona o zakończeniu okrągłym lub o zakończeniu krótkim tnącym 75
288;
29. 1 40 – 43 1/2 koła okrągła lub okrągła pogrubiona przyostrzona 150 pętla 108;
Zamawiający wymaga aby materiały szewne w w/w pakiecie posiadały następujące cechy, które sprawdzi na
podstawie w/w próbek:
1. Trwałość połączenia igły z nitką – nitka musi być trwale, atraumatycznie połączona z igłą,
2. Wytrzymałość mechaniczna nitki – nitka nie może się zrywać podczas szycia, musi wykazywać dużą
wytrzymałość na rozciąganie oraz nie strzępić się,
3. Wytrzymałość mechaniczna igły – igła powinna być wykonana ze stali odpornej na odkształcanie i łamanie,
4. Ostrość igły – igła nie powinna tępić się w trakcie wielokrotnej penetracji zespalanych tkanek,
5. Bezpieczne opakowanie – nitka/nitka z igłą muszą być pakowane w co najmniej pojedynczą sterylną
saszetkę, co gwarantuje bezpieczeństwo sterylności i ochronę przed przypadkowym rozjałowieniem,
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6. Brak efektu „pamięci” nitki (nitka po wyjęciu z opakowania, rozprostowuje się),

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
PAKIET NR 4
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141120
33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL114
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Nitka syntetyczna, niewchłanialna monofilament poliamidowy.
Lp., Grubość nitki, Długość igły w mm, Krzywizna igły, Przekrój igły, Długość nitki +/- 20 cm, Ilość saszetek:
1. 5/0 16 3/8 koła tnąca lub odwrotnie tnąca 75 108;
2. 4/0 24 – 26 3/8 koła tnąca/ odwrotnie tnąca 75 360;
3. 3/0 24 – 26 3/8 koła tnąca/ odwrotnie tnąca 75 2160;
4. 3/0 30-35 3/8 koła tnąca/ odwrotnie tnąca 75 2160;
5. 2/0 24 – 26 3/8 koła tnąca/ odwrotnie tnąca 75 1152;
6. 2/0 30 3/8 koła tnąca/ odwrotnie tnąca 75 1440;
7. 2/0 39 – 40 3/8 koła tnąca/ odwrotnie tnąca 75 1260;
8. 0 30 – 35 3/8 koła tnąca/ odwrotnie tnąca 75 720;
9. 1 39 -40 3/8 koła tnąca/ odwrotnie tnąca 75 540;
10. 2 90 3/8 koła tnąca/ odwrotnie tnąca 90-100 288;
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11. 3-0 39-45 3/8 koła odwrotnie tnąca/ tnąca 75 864;
12. 0 90 3/8 koła tnąca/ odwrotnie tnąca 100 432;
13. 1 48 1/2 koła tnąca/ odwrotnie tnąca 100 432;
W danym pakiecie Zamawiający wymaga złożenia oferty nitek jednego producenta.
Zamawiający wymaga aby materiały szewne w w/w pakiecie posiadały następujące cechy, które sprawdzi na
podstawie w/w próbek:
1. Trwałość połączenia igły z nitką – nitka musi być trwale, atraumatycznie połączona z igłą,
2. Wytrzymałość mechaniczna nitki – nitka nie może się zrywać podczas szycia, musi wykazywać dużą
wytrzymałość na rozciąganie oraz nie strzępić się,
3. Wytrzymałość mechaniczna igły – igła powinna być wykonana ze stali odpornej na odkształcanie i łamanie,
4. Ostrość igły – igła nie powinna tępić się w trakcie wielokrotnej penetracji zespalanych tkanek,
5. Bezpieczne opakowanie – nitka/nitka z igłą muszą być pakowane w co najmniej pojedynczą sterylną
saszetkę, co gwarantuje bezpieczeństwo sterylności i ochronę przed przypadkowym rozjałowieniem,
6. Brak efektu „pamięci” nitki (nitka po wyjęciu z opakowania, rozprostowuje się),

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141120
33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL114
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Nitka wchłanialna syntetyczna pleciona powlekana o podtrzymywaniu tkanek 4-5 tyg. antybakteryjna.
Lp., Grubość nitki, Długość igły w mm, Krzywizna igły, Przekrój igły, Długość nitki +/- 20 cm, Ilość saszetek:
1. 0 31 1/2 koła okrągła 75 108;
2. 2/0 31 1/2 koła okrągła 75 144;
3. 2/0 26 1/2 koła okrągła 75 144;
W danym pakiecie Zamawiający wymaga złożenia oferty nitek jednego producenta.
Zamawiający wymaga aby materiały szewne w w/w pakiecie posiadały następujące cechy, które sprawdzi na
podstawie w/w próbek:
1. Trwałość połączenia igły z nitką – nitka musi być trwale, atraumatycznie połączona z igłą,
2. Wytrzymałość mechaniczna nitki – nitka nie może się zrywać podczas szycia, musi wykazywać dużą
wytrzymałość na rozciąganie oraz nie strzępić się,
3. Wytrzymałość mechaniczna igły – igła powinna być wykonana ze stali odpornej na odkształcanie i łamanie,
4. Ostrość igły – igła nie powinna tępić się w trakcie wielokrotnej penetracji zespalanych tkanek,
5. Bezpieczne opakowanie – nitka/nitka z igłą muszą być pakowane w co najmniej pojedynczą sterylną
saszetkę, co gwarantuje bezpieczeństwo sterylności i ochronę przed przypadkowym rozjałowieniem,
6. Brak efektu „pamięci” nitki (nitka po wyjęciu z opakowania, rozprostowuje się),

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 6
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141120
33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL114
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Nitka wchłanialna monofilament syntetyczny o okresie podtrzymywania tkankowego min. 75 % po 2 tygodniach
i okresie wchłaniania max. 110 dni lub o okresie podtrzymywania tkankowego min. 50 % po 13-14 dniach od
zaimplantowania.
Lp., Grubość nitki, Długość igły w mm, Krzywizna igły, Przekrój igły, Długość nitki +/- 20 cm, Ilość saszetek:
1. 1 48 1/2 koła okrągła 90 360;
2. 0 30 1/2 koła okrągła 80 360;
3. 2-0 30 1/2 koła okrągła 80 360;
4. 3-0 22-24 1/2koła okrągła 80 180;
5. 4-0 22-24 1/2koła okrągła 80 108;
W danym pakiecie Zamawiający wymaga złożenia oferty nitek jednego producenta.
Zamawiający wymaga aby materiały szewne w w/w pakiecie posiadały następujące cechy, które sprawdzi na
podstawie w/w próbek:
1. Trwałość połączenia igły z nitką – nitka musi być trwale, atraumatycznie połączona z igłą,
2. Wytrzymałość mechaniczna nitki – nitka nie może się zrywać podczas szycia, musi wykazywać dużą
wytrzymałość na rozciąganie oraz nie strzępić się,
3. Wytrzymałość mechaniczna igły – igła powinna być wykonana ze stali odpornej na odkształcanie i łamanie,
4. Ostrość igły – igła nie powinna tępić się w trakcie wielokrotnej penetracji zespalanych tkanek,
5. Bezpieczne opakowanie – nitka/nitka z igłą muszą być pakowane w co najmniej pojedynczą sterylną
saszetkę, co gwarantuje bezpieczeństwo sterylności i ochronę przed przypadkowym rozjałowieniem,
6. Brak efektu „pamięci” nitki (nitka po wyjęciu z opakowania, rozprostowuje się),

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 7
Część nr: 7
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141120
33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL114
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Nitka wchłanialna monofilamentowa wykonana z polyglytone – syntetyczny poliester, okres podtrzymywania
tkankowego min. 60 % po 5 dniach wchłaniania max. do 56 dni lub wykonana z glikonatu o zdolności
podtrzymywania tkankowego 50 % 6-7 dni, wchłanialna po 56 dniach.
Lp., Grubość nitki, Długość igły w mm, Krzywizna igły, Przekrój igły, Długość nitki +/- 20 cm, Ilość saszetek:
1. 2/0 26 1/2 koła okrągła 75 216;
2. 1 37 1/2 koła okrągła lub pogrubioną 75 72;
W danym pakiecie Zamawiający wymaga złożenia oferty nitek jednego producenta.
Zamawiający wymaga aby materiały szewne w w/w pakiecie posiadały następujące cechy, które sprawdzi na
podstawie w/w próbek:
1. Trwałość połączenia igły z nitką – nitka musi być trwale, atraumatycznie połączona z igłą,
2. Wytrzymałość mechaniczna nitki – nitka nie może się zrywać podczas szycia, musi wykazywać dużą
wytrzymałość na rozciąganie oraz nie strzępić się,
3. Wytrzymałość mechaniczna igły – igła powinna być wykonana ze stali odpornej na odkształcanie i łamanie,
4. Ostrość igły – igła nie powinna tępić się w trakcie wielokrotnej penetracji zespalanych tkanek,
5. Bezpieczne opakowanie – nitka/nitka z igłą muszą być pakowane w co najmniej pojedynczą sterylną
saszetkę, co gwarantuje bezpieczeństwo sterylności i ochronę przed przypadkowym rozjałowieniem,
6. Brak efektu „pamięci” nitki (nitka po wyjęciu z opakowania, rozprostowuje się),

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 8
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141120
33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL114
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Nitka wchłanialna monofilamentowa okres wchłaniania do 13 miesięcy okres podtrzymywania tkankowego min
50 % po 90 dniach.
Lp., Grubość nitki, Długość igły w mm, Krzywizna igły, Przekrój igły, Długość nitki +/- 20 cm, Ilość saszetek:
1. 2/0 37 1/2 koła okrągła 90 48;
2. 0 37 1/2 koła okrągła 90 48;
W danym pakiecie Zamawiający wymaga złożenia oferty nitek jednego producenta.
Zamawiający wymaga aby materiały szewne w w/w pakiecie posiadały następujące cechy, które sprawdzi na
podstawie w/w próbek:
1. Trwałość połączenia igły z nitką – nitka musi być trwale, atraumatycznie połączona z igłą,
2. Wytrzymałość mechaniczna nitki – nitka nie może się zrywać podczas szycia, musi wykazywać dużą
wytrzymałość na rozciąganie oraz nie strzępić się,
3. Wytrzymałość mechaniczna igły – igła powinna być wykonana ze stali odpornej na odkształcanie i łamanie,
4. Ostrość igły – igła nie powinna tępić się w trakcie wielokrotnej penetracji zespalanych tkanek,
5. Bezpieczne opakowanie – nitka/nitka z igłą muszą być pakowane w co najmniej pojedynczą sterylną
saszetkę, co gwarantuje bezpieczeństwo sterylności i ochronę przed przypadkowym rozjałowieniem,
6. Brak efektu „pamięci” nitki (nitka po wyjęciu z opakowania, rozprostowuje się),

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 9
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141120
33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL114
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Nitka wchłanialna monofilamentowa wykonana z polyglytone- syntetyczny poliester okres podtrzymywania min.
60 % po 5 dniach wchłanialna max. 56 dni lub wykonana z glikonatu o zdolności podtrzymywania tkankowego
50 % 6-7 dni, wchłanialna po 56 dniach.
Lp., Grubość nitki, Długość igły w mm, Krzywizna igły, Przekrój igły, Długość nitki +/- 20 cm, Ilość saszetek:
1. 3-0 26 1/2 koła okrągła 75 180;
Zamawiający wymaga aby materiały szewne w w/w pakiecie posiadały następujące cechy, które sprawdzi na
podstawie w/w próbek:
1. Trwałość połączenia igły z nitką – nitka musi być trwale, atraumatycznie połączona z igłą,
2. Wytrzymałość mechaniczna nitki – nitka nie może się zrywać podczas szycia, musi wykazywać dużą
wytrzymałość na rozciąganie oraz nie strzępić się,
3. Wytrzymałość mechaniczna igły – igła powinna być wykonana ze stali odpornej na odkształcanie i łamanie,
4. Ostrość igły – igła nie powinna tępić się w trakcie wielokrotnej penetracji zespalanych tkanek,
5. Bezpieczne opakowanie – nitka/nitka z igłą muszą być pakowane w co najmniej pojedynczą sterylną
saszetkę, co gwarantuje bezpieczeństwo sterylności i ochronę przed przypadkowym rozjałowieniem,
6. Brak efektu „pamięci” nitki (nitka po wyjęciu z opakowania, rozprostowuje się),

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 10
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141121
33141120

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL114
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Nitka syntetyczna monofilament wchłanialny, siła podtrzymywania 40-70 % po 28 dniach, całkowity okres
wchłaniania do 238 dni – antybakteryjna.
Lp., Grubość nitki, Długość igły w mm, Krzywizna igły, Przekrój igły, Długość nitki +/- 20 cm, Ilość saszetek:
1. 1 40 1/2 koła okrągła wzmocniona 150 108;
2. 2-0 40 1/2 koła okrągła wzmocniona 90 360;
3. 0 40 1/2 koła okrągła wzmocniona 90 360;
4. 0 48 1/2 koła okrągła wzmocniona 90 180;
5. 1 48 1/2 koła okrągła wzmocniona 90 72;
W danym pakiecie Zamawiający wymaga złożenia oferty nitek jednego producenta.
Zamawiający wymaga aby materiały szewne w w/w pakiecie posiadały następujące cechy, które sprawdzi na
podstawie w/w próbek:
1. Trwałość połączenia igły z nitką – nitka musi być trwale, atraumatycznie połączona z igłą,
2. Wytrzymałość mechaniczna nitki – nitka nie może się zrywać podczas szycia, musi wykazywać dużą
wytrzymałość na rozciąganie oraz nie strzępić się,
3. Wytrzymałość mechaniczna igły – igła powinna być wykonana ze stali odpornej na odkształcanie i łamanie,
4. Ostrość igły – igła nie powinna tępić się w trakcie wielokrotnej penetracji zespalanych tkanek,
5. Bezpieczne opakowanie – nitka/nitka z igłą muszą być pakowane w co najmniej pojedynczą sterylną
saszetkę, co gwarantuje bezpieczeństwo sterylności i ochronę przed przypadkowym rozjałowieniem,
6. Brak efektu „pamięci” nitki (nitka po wyjęciu z opakowania, rozprostowuje się),

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 11
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141120
33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL114
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Nitka syntetyczna, poliestrowa, pleciona, niewchłanialna.
Lp., Grubość nitki, Długość igły w mm, Krzywizna igły, Przekrój igły, Długość nitki +/- 20 cm, Ilość saszetek:
1. 2-0 22-26 1/2 koła okrągła 75 360;
2. 3-0 26 1/2 koła okrągła 75 216;
3. 0 30-31 1/2 koła okrągła 75 144;
4. 1 36-40 1/2 koła okrągła 75 144;
5. 5 podwiązka 2 x 70 lub 1x150 432;
W danym pakiecie Zamawiający wymaga złożenia oferty nitek jednego producenta.
Zamawiający wymaga aby materiały szewne w w/w pakiecie posiadały następujące cechy, które sprawdzi na
podstawie w/w próbek:
1. Trwałość połączenia igły z nitką – nitka musi być trwale, atraumatycznie połączona z igłą,
2. Wytrzymałość mechaniczna nitki – nitka nie może się zrywać podczas szycia, musi wykazywać dużą
wytrzymałość na rozciąganie oraz nie strzępić się,
3. Wytrzymałość mechaniczna igły – igła powinna być wykonana ze stali odpornej na odkształcanie i łamanie,
4. Ostrość igły – igła nie powinna tępić się w trakcie wielokrotnej penetracji zespalanych tkanek,
5. Bezpieczne opakowanie – nitka/nitka z igłą muszą być pakowane w co najmniej pojedynczą sterylną
saszetkę, co gwarantuje bezpieczeństwo sterylności i ochronę przed przypadkowym rozjałowieniem,
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6. Brak efektu „pamięci” nitki (nitka po wyjęciu z opakowania, rozprostowuje się),

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 12
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141120
33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL114
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Nitka syntetyczna monofilament, wchłanialna okres podtrzymywania tkankowego max. do 28 dni, okres
wchłaniania do max. 110 dni.
Lp., Grubość nitki, Długość igły w mm, Igła, Przekrój igły, Długość nitki +/- 20 cm, Ilość saszetek:
1. 2-0 51-60 prosta odwrotnie tnąca 70 144;
Zamawiający wymaga aby materiały szewne w w/w pakiecie posiadały następujące cechy, które sprawdzi na
podstawie w/w próbek:
1. Trwałość połączenia igły z nitką – nitka musi być trwale, atraumatycznie połączona z igłą,
2. Wytrzymałość mechaniczna nitki – nitka nie może się zrywać podczas szycia, musi wykazywać dużą
wytrzymałość na rozciąganie oraz nie strzępić się,
3. Wytrzymałość mechaniczna igły – igła powinna być wykonana ze stali odpornej na odkształcanie i łamanie,
4. Ostrość igły – igła nie powinna tępić się w trakcie wielokrotnej penetracji zespalanych tkanek,
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5. Bezpieczne opakowanie – nitka/nitka z igłą muszą być pakowane w co najmniej pojedynczą sterylną
saszetkę, co gwarantuje bezpieczeństwo sterylności i ochronę przed przypadkowym rozjałowieniem,
6. Brak efektu „pamięci” nitki (nitka po wyjęciu z opakowania, rozprostowuje się),

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 13
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141120
33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL114
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Nitka wchłanialna, syntetyczna, okres wchłaniania 65 % po 3 tygodniach, 50 % po 4 tygodniach maxymalny
okres wchłaniania 6 miesięcy.
Lp., Grubość nitki, Długość igły w mm, Krzywizna igły, Przekrój igły, Długość nitki +/- 20 cm, Ilość saszetek:
1. 1 76 1/2 koła okrągła 75 108;
Zamawiający wymaga aby materiały szewne w w/w pakiecie posiadały następujące cechy, które sprawdzi na
podstawie w/w próbek:
1. Trwałość połączenia igły z nitką – nitka musi być trwale, atraumatycznie połączona z igłą,
2. Wytrzymałość mechaniczna nitki – nitka nie może się zrywać podczas szycia, musi wykazywać dużą
wytrzymałość na rozciąganie oraz nie strzępić się,
3. Wytrzymałość mechaniczna igły – igła powinna być wykonana ze stali odpornej na odkształcanie i łamanie,
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4. Ostrość igły – igła nie powinna tępić się w trakcie wielokrotnej penetracji zespalanych tkanek,
5. Bezpieczne opakowanie – nitka/nitka z igłą muszą być pakowane w co najmniej pojedynczą sterylną
saszetkę, co gwarantuje bezpieczeństwo sterylności i ochronę przed przypadkowym rozjałowieniem,
6. Brak efektu „pamięci” nitki (nitka po wyjęciu z opakowania, rozprostowuje się),

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 14
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141120
33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL114
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Nitka syntetyczna monofilament wchłanialny, siła podtrzymywania 50-70 % w ciągu 28 dni, całkowity okres
wchłaniania do 210 dni.
Lp., Grubość nitki, Długość igły w mm, Krzywizna igły, Przekrój igły, Długość nitki +/- 20 cm, Ilość saszetek:
1. 2 40-48 1/2 koła okrągła 90 108;
Zamawiający wymaga aby materiały szewne w w/w pakiecie posiadały następujące cechy, które sprawdzi na
podstawie w/w próbek:
1. Trwałość połączenia igły z nitką – nitka musi być trwale, atraumatycznie połączona z igłą,
2. Wytrzymałość mechaniczna nitki – nitka nie może się zrywać podczas szycia, musi wykazywać dużą
wytrzymałość na rozciąganie oraz nie strzępić się,
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3. Wytrzymałość mechaniczna igły – igła powinna być wykonana ze stali odpornej na odkształcanie i łamanie,
4. Ostrość igły – igła nie powinna tępić się w trakcie wielokrotnej penetracji zespalanych tkanek,
5. Bezpieczne opakowanie – nitka/nitka z igłą muszą być pakowane w co najmniej pojedynczą sterylną
saszetkę, co gwarantuje bezpieczeństwo sterylności i ochronę przed przypadkowym rozjałowieniem,
6. Brak efektu „pamięci” nitki (nitka po wyjęciu z opakowania, rozprostowuje się),

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 15
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141120
33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL114
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Staplery jednorazowe i ładunki do staplerów:
1. Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 28 mm, zakrzywiony z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału
dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, z
automatyczną regulacją docisku zaszywek szt. 12;
2. Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 31 mm, zakrzywiony z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału
dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, z
automatyczną regulacją docisku zaszywek szt. 6;
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3. Ładunek jednorazowego użytku 50 mm do stalowego staplera liniowego wielokrotnego użytku do
wykonywania resekcji, przecinania i zespoleń, po zamknięciu staplera – szew w postaci dwóch podwójnych linii
stalowych zszywek ułożonych naprzemiennie z jednoczesnym przecięciem tkanek pomiędzy liniami zszywek
(nóż stanowi integralną część ładunku – zawsze nowy). Wysokość zszywki przed zamknięciem 3,85 mm, po
zamknięciu 1,5 mm szt. 12;
4. Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60mm, Załadowany ładunkiem do tkanki
grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8mm po zamknięciu 2,0mm). Stapler posiada dwie dźwignie – zamykającą
i spustową. Lub Jednorazowy automatyczny stapler liniowy, o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią
naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek, wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowanego
ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką
ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię
zamykająco-spustową szt. 18;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 16
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141121
33141120

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL114
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przylegające szwy skórne:
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1. Przylegające szwy skórne Paski do łączenia brzegów skóry, przylegające szwy skórne. Rozmiar 6-7 mm x
75-85 mm (po 3 paski w saszetce) saszetek 300;
2. Przylegające szwy skórne Paski do łączenia brzegów skóry, przylegające szwy skórne. Rozmiar 6-7 mm x
30-40 mm (po 6 pasków w saszetce) saszetek 150;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 17
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141120
33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL114
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Taśma retrakcyjna.
1. Taśma retrakcyjna bawełniana zielona (odciąg chirurgiczny), szerokość 4 mm, długość 50-80 cm szt. 384.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 18
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141120
33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL114
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Siatka polipropylenowa lekka, do procedur klasycznych i laparoskopowych oraz klej tkankowy do wklejania
siatek metodą klastyczną i laparoskopową:
1. Siatka polipropylenowa lekka 48,8 -60g/m², transparentna o grubości 0,40 – 0,53 mm i wielkości porów
1,5 mm lub porowatość max. 2270 µm. Siatka o dwukierunkowej elastyczności lub z niebieskimi pasami
wzmacniającymi strukturę siatki i ułatwiającymi ukierunkowanie i implantację siatki, rozmiar 5-6 x 10-11 cm szt.
100;
2. Siatka polipropylenowa lekka 48,8 – 60g/m², transparentna o grubości 0,40 – 0,53 mm i wielkości porów
1,5 mm lub porowatość max. 2270 µm. Siatka o dwukierunkowej elastyczności lub z niebieskimi pasami
wzmacniającymi strukturę siatki i ułatwiającymi ukierunkowanie i implantację siatki, rozmiar 7,5-8 x 15 cm szt.
20;
3. Klej tkankowy z monomerycznego n-bytul -2- cyjanoakrylatu, szybko polimeryzuje w kontakcie z płynem
tkankowym, zabarwiony na niebiesko, tworzy barierę ochronną zabezpieczającą ranę przed mikroorganizmami.
Gotowy do użycia bezpośrednio po otwarciu ampułki z możliwością implantacji wewnętrznej. Przeznaczony do
mocowania siatki w procedurach klasycznych oraz laparoskopowych. Ampułki 0,5 ml (sterylne). szt. 120;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 19
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141120
33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL114
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Siatki przepuklinowe.
1. Siatki przepuklinowe płaskie. Monofilament polipropylenowy. Rozmiar 30cm x 30cm (+/- 8 cm). Wymaga się
naklejek identyfikacyjnych produktu. szt. 15.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 20
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141120
33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL114
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Siatki przepuklinowe.
1. Siatki przepuklinowe płaskie. Monofilament polipropylenowy. Rozmiar 15cm x 15cm (+/- 2 cm). Wymaga się
naklejek identyfikacyjnych produktu. szt. 40;
2. Siatki przepuklinowe płaskie. Monofilament polipropylenowy. Rozmiar 8cm x 13cm (+/- 2 cm). Wymaga się
naklejek identyfikacyjnych produktu. szt. 120;
Zamawiający wymaga aby materiały szewne w w/w pakiecie posiadały następujące cechy, które sprawdzi na
podstawie w/w próbek:
Nie strzępienie się siatki.
Łatwość przecinania siatki.
Elastyczność siatki.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 21
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141120
33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL114
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu.
1. Taśma do wysiłkowego nietrzymania moczu wykonana z polipropylenu monofilamentowego, długość 45 cm
(+/-0,5 cm) lub 60 cm (+/- 0,5 cm), szerokość 1,1 cm (+/-0,1 cm), grubość taśmy 0,34 – 0,54 mm, gramatura
min. 45 g/m², grubość nici 0,15-0,3 mm. Mocowania taśmy do narzędzia w postaci monofilamentowej pętli o
zwiększonej grubości nici (0,15 -0,3 mm). szt. 25
Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia na czas trwania umowy narzędzi do zakładania taśmy do
leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 22
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141120
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33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL114
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Siatki do nietrzymania moczu (taśmy).
1. Siatka do nietrzymania moczu, czteroramienna, wymiary pola trapezu: wysokość 103 +/- 1 mm, podstawy
60 i 90 +/- 1 mm, wymiary ramion: długość 180 i 195 +/- 5 mm, szerokość ramienia: 10 +/- 0,5 mm, grubość:
0,34 +/- 0,05 mm, wielkość oczek splotu: 1 x 1,25 mm, długość oczka nici 145 +/- 5 mm, zagęszczenie oczek
55 % +/- 5 %, gramatura 45 g/m² +/- 5 %, ramiona długie w osłonkach. LUB Siatka do nietrzymania moczu: 3
szt. systemów, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami,
pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m²,
porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, szerokość ramion 1,1 cm, wysokość
implantu 8 cm (odległość między ramionami), podstawa górna 4,5 cm, podstawa dolna 6 cm, wytrzymałość
na rozciąganie 68-70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial
(geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) szt. 3.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 23
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141120
33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL114
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Taśma niewchłanialna, poliestrowa.
1. Taśma niewchłanialna, poliestrowa. Długość igły 2x48 mm, 1/2 koła, wzmocniona grubość taśmy 5mm,
długość 40 cm saszetek 12.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 24
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141120
33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL114
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczy u kobiet.
1. Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Taśma wykonana z polipropylenu
monofilament, plastikowa osłonka na taśmie – wymóg zapewnienia sterylności, brak osłonki w środku na
odcinku min 1,5 cm; gramatura 48g/m² (+/- 0,02 g/m²), grubość siatki 0,33 mm (+/- 1 %), porowatość max. 1870
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μm (+/-10μm), grubość nitki 80 μm (+/-0,5μm), rozmiar: dł. 45 cm (+/- 0,5 cm) szer. 1,1 cm, wytrzymałość na
rozciąganie: 68-70N/cm, specjalna technologia (geometria romboidalna, podwójna nić wzmacniająca) zapewnia
odporność na rozciąganie i zapobiega skręcaniu taśmy; brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, szt. 14.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 25
Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33141120
33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL114
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pętla endoskopowa.
1. Pętla endoskopowa do podwiązywania zbudowana z nylonowego prowadnika przez który przewleczony jest
szew chirurgiczny. Pętla wykonana z glikolidu i laktydu, okres wchłaniania 56-70 dni, wytrzymałość 80 % po 14
dniach, długość 52cm, grubość 0. szt. 12.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały opisane we wzorze umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/03/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
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IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/03/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice, Budynek Administracji, I
piętro, pokój socjalny.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Za 24 miesiące.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp.
1.W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca załącza do oferty:
1)Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – Załącznik nr 3 do SIWZ.
2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawca, na wezwanie
Zamawiającego, złoży aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia i dokumenty:
1)informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2)oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
3)oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
4)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
3.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W/w oświadczenie stanowi załącznik nr 6 do SIWZ – należy
przedstawić w formie oryginału.
4.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, Wykonawca, na
wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:
1)Oświadczenie o zgodności oferowanych wyrobów z ustawą o wyrobach medycznych– załącznik nr 4 do
SIWZ.
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2)Katalogi, ulotki, materiały informacyjne w języku polskim w celu potwierdzenia zgodności oferowanych
materiałów szewnych, staplerów, ładunków do staplerów oraz kleju z wymaganiami określonymi w Pakietach
nr 1-25 w Formularzu asortymentowo – cenowym – załącznik nr 2 do SIWZ. Jeżeli oryginalna dokumentacja
jest w innym języku niż polski to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski. Na
poszczególnych dokumentach należy wskazać, których pakietów i pozycji dotyczą.
3)Bezpłatne próbki w ilościach podanych w Formularzu asortymentowo – cenowym – Załącznik nr 2 do SIWZ,
celem oceny zgodności parametrów oferowanych wyrobów z wymaganymi przez Zamawiającego w Załączniku
nr 2 do SIWZ. Zamawiający sprawdzi czy próbki spełniają wymagania opisane w poszczególnych pakietach
formularza asortymentowo – cenowego – Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający wymaga oznaczenia każdej
próbki numerem pakietu oraz pozycji pakietu której dotyczy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo, aby, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 aa
ustawy Pzp.
Zamawiający żąda wniesienia wadium. Kwoty wadium dla każdego pakietu zamówienia określone są w
załączniku nr 2 do SIWZ, stanowiącym formularz asortymentowo-cenowym. Łączna kwota wadium na wszystkie
pakiety wynosi: 6 685,60 PLN.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
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Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/02/2017
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