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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406383-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Poddębice: Materiały medyczne
2021/S 153-406383

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: "Poddębickie Centrum Zdrowia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 16
Miejscowość: Poddębice
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 99-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Dominiak
E-mail: zamowienia@nzozpcz.pl 
Tel.:  +48 438288235
Faks:  +48 438288255
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nzozpcz.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.nzpzpcz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
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 stplerów oraz kleju dla "Poddębickiego Centrum 
Zdrowia" Sp. z o.o. w Poddębicach
Numer referencyjny: PCZ/ZP/3331/2/2021

II.1.2) Główny kod CPV
33140000 Materiały medyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

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 28 pakietów w ilościach i 
asortymencie określonym w Załączniku nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu asortymentowo - cenowym - załącznik nr 2 do SWZ. 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferta może obejmować całość przedmiotu 
zamówienia lub wybrane części - pakiety, a jeżeli pakiet obejmuje więcej niż jedną pozycję, oferta dla swojej 
ważności w tym pakiecie musi być złożona na wszystkie jej pozycje. Zamówienie zostało podzielone na 28 
pakietów. Wykonawca 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 Materiały medyczne
33141120 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141121 Szwy chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
"Poddębickie Centrum Zdrowia" Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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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 90 720
4. 0 40 1/2 koła okrągła lub okrągła pogrubiona 90 360
5. 0 37 1/2 koła okrągła lub okrągła pogrubiona 90 360
6. 2/0 48 1/2 koła okrągła lub okrągła pogrubiona 90 900
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 90 720
9. 2/0 30-31 1/2 koła okrągła 90 360
10. 2/0 26 1/2 koła okrągła 75 360
W danym pakiecie Zamawiający wymaga złożenia oferty nitek jednego producenta.
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbki oraz katalogi, opisy, foldery w celu potwierdzenia zgodności 
oferowanego materiału szewnego z wymaganiami SWZ.
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryterium:
Cena - 60 %
Termin płatności - 40%

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141120 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141121 Szwy chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
"Poddębickie Centrum Zdrowia" Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
POLSKA

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 75 144
2. 5/0 12 – 13 1/2 koła okrągła 75 216
3. 4/0 17 1/2 koła okrągła 75 144
4. 3/0 26 1/2 koła okrągła 75 144
5. 2/0 26 1/2 koła okrągła 75 540
6. 2/0 36-37 1/2 koła okrągła 75 144
7. 0 36-37 1/2 koła okrągła 75 180
8. 1 36-37 1/2 koła okrągła 75 216
W danym pakiecie Zamawiający wymaga złożenia oferty nitek jednego producenta.
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbki oraz katalogi, opisy, foldery w celu potwierdzenia zgodności 
oferowanego materiału szewnego z wymaganiami SWZ.
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
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryterium:
Cena - 60 %
Termin płatności - 40%

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141120 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141121 Szwy chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
"Poddębickie Centrum Zdrowia" Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
NITKA WCHŁANIALNA PLECIONA POWLEKANA POLIGLIKONATEM, GLIKONATEM LUB MIESZANKĄ 
POLIGLAKTYNY I STEARYNIANU WAPNIA BĄDŹ POWLEKANA MIESZANKĄ GLIKOLIDU I LAKTYDU 
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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 75 288
2. 3/0 22 1/2 koła okrągła 75 144
3. 3/0 26 1/2 koła okrągła 75 288
4. 3/0 30 –31 1/2 koła okrągła 75 540
5. 2/0 22 1/2 koła okrągła 75 180
6. 2/0 26 1/2 koła okrągła 75 432
7. 2/0 30-31 1/2 koła okrągła 75 432
8. 2/0 36-37 1/2 koła okrągła 75 612
9. 0 30-31 1/2 koła okrągła 75 1080
10. 0 36-37 1/2 koła okrągła 75 432
11. 1 26 –31 1/2 koła okrągła 75 360
12. 1 30 – 31 1/2 koła okrągła pogrubiona 75 1080
13. 1 36-37 1/2 koła okrągła lub okrągła pogrubiona 90 540
14. 1 43 – 45 1/2 koła okrągła 90 900
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 1440
18. 2 48 – 50 1/2 koła okrągła 90 1800
19. 2 60 – 75 1/2 koła okrągła 90 1080
20. 2 podwiązka - - 140 – 150 540
21. 1 podwiązka - - 140 - 150 720
22. 1 podwiązka - - 3 x 45 360
23. 0 podwiązka - - 140- 150 540
24. 0 podwiązka - - 3 x 45 540
25. 2/0 podwiązka - - 140 - 150 540
26. 2/0 podwiązka - - 3 x 45 648
27. 3/0 podwiązka - - 140 - 150 720
28. 1 30 - 31 - haczykowata okrągła pogrubiona o zakończeniu okrągłym lub o zakończeniu krótkim tnącym 75 
540
29. 1 40 - 43 1/2 koła okrągła lub okrągła pogrubiona przyostrzona 150 pętla 216
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbki oraz katalogi, opisy, foldery w celu potwierdzenia zgodności 
oferowanego materiału szewnego z wymaganiami SWZ.
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
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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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryterium:
Cena - 60 %
Termin płatności - 40%

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 4
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141120 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141121 Szwy chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
"Poddębickie Centrum Zdrowia" Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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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 75 540
3. 3/0 24 - 26 3/8 koła tnąca/ odwrotnie tnąca 75 3600
4. 3/0 30-35 3/8 koła tnąca/ odwrotnie tnąca 75 3600
5. 2/0 24 - 26 3/8 koła tnąca/ odwrotnie tnąca 75 2160
6. 2/0 30 3/8 koła tnąca/ odwrotnie tnąca 75 2160
7. 2/0 39 - 40 3/8 koła tnąca/ odwrotnie tnąca 75 1800
8. 0 30 - 35 3/8 koła tnąca/ odwrotnie tnąca 75 900
9. 1 39 -40 3/8 koła tnąca/ odwrotnie tnąca 75 720
10. 2 90 3/8 koła tnąca/ odwrotnie tnąca 90-100 540
11. 3-0 39-45 3/8 koła odwrotnie tnąca/ tnąca 75 900
12. 0 90 3/8 koła tnąca/ odwrotnie tnąca 100 540
13. 1 48 1/2 koła tnąca/ odwrotnie tnąca 100 540
W danym pakiecie Zamawiający wymaga złożenia oferty nitek jednego producenta.
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbki oraz katalogi, opisy, foldery w celu potwierdzenia zgodności 
oferowanego materiału szewnego z wymaganiami SWZ.
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryterium:
Cena - 60 %
Termin płatności - 40%
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II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141120 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141121 Szwy chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
"Poddębickie Centrum Zdrowia" Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
POLSKA

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 75 288
2. 2/0 31 1/2 koła okrągła 75 288
3. 2/0 26 1/2 koła okrągła 75 288
W danym pakiecie Zamawiający wymaga złożenia oferty nitek jednego producenta.
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbki oraz katalogi, opisy, foldery w celu potwierdzenia zgodności 
oferowanego materiału szewnego z wymaganiami SWZ.
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryterium:
Cena - 60 %
Termin płatności - 40%

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141120 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141121 Szwy chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
"Poddębickie Centrum Zdrowia" Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
POLSKA

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 22-31 1/2 koła okrągła 80 360
4. 3-0 22-24 1/2koła okrągła 80 360
5. 4-0 22-24 1/2koła okrągła 80 180
W danym pakiecie Zamawiający wymaga złożenia oferty nitek jednego producenta.
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbki oraz katalogi, opisy, foldery w celu potwierdzenia zgodności 
oferowanego materiału szewnego z wymaganiami SWZ.
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),
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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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryterium:
Cena - 60 %
Termin płatności - 40%

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 7
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141120 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141121 Szwy chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
"Poddębickie Centrum Zdrowia" Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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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 Igła Przekrój igły Długość nitki +/- 20 cm Ilość saszetek
1. 2/0 24 3/8 koła odwrotnie tnąca 70 108
2. 3/0 24 3/8 koła odwrotnie tnąca 70 108
3. 4/0 24 3/8 koła odwrotnie tnąca 70 108
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbki oraz katalogi, opisy, foldery, materiały informacyjne w celu 
potwierdzenia zgodności oferowanego materiału szewnego z wymaganiami SWZ.
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),
ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA, IŻ OCENIE ZOSTANIE PODDANA TYLKO TA OFERTA, KTÓRA BĘDZIE 
ZAWIERAŁA 100% OFEROWANYCH POZYCJI CENOWYCH W PAKIECIE

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryterium:
Cena - 60 %
Termin płatności - 40%

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
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33141120 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141121 Szwy chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
"Poddębickie Centrum Zdrowia" Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
POLSKA

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 75 360
2. 1 37 1/2 koła okrągła lub pogrubioną 75 108
W danym pakiecie Zamawiający wymaga złożenia oferty nitek jednego producenta.
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbki oraz katalogi, opisy, foldery w celu potwierdzenia zgodności 
oferowanego materiału szewnego z wymaganiami SWZ.
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Kryterium:
Cena - 60 %
Termin płatności - 40%

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141120 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141121 Szwy chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
"Poddębickie Centrum Zdrowia" Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
POLSKA

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 dołączenia do oferty próbki oraz katalogi, opisy, foldery w celu potwierdzenia zgodności 
oferowanego materiału szewnego z wymaganiami SWZ.
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
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryterium:
Cena - 60 %
Termin płatności - 40%

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141120 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141121 Szwy chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
"Poddębickie Centrum Zdrowia" Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
POLSKA

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 75 360
2. 4-0 26-30 1/2 koła okrągła 75 252
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbki oraz katalogi, opisy, foldery w celu potwierdzenia zgodności 
oferowanego materiału szewnego z wymaganiami SWZ.
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
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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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryterium:
Cena - 60 %
Termin płatności - 40%

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141120 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141121 Szwy chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
"Poddębickie Centrum Zdrowia" Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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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 150 360
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 90 108
W danym pakiecie Zamawiający wymaga złożenia oferty nitek jednego producenta.
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbeki oraz katalogi, opisy, foldery w celu potwierdzenia zgodności 
oferowanego materiału szewnego z wymaganiami SWZ.
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryterium:
Cena - 60 %
Termin płatności - 40%

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
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33141120 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141121 Szwy chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
"Poddębickie Centrum Zdrowia" Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
POLSKA

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 75 540
2. 3-0 26 1/2 koła okrągła 75 288
3. 0 30-31 1/2 koła okrągła 75 360
4. 1 36-40 1/2 koła okrągła 75 288
5. 5 podwiązka 2 x 70 lub 1x150 1080
W danym pakiecie Zamawiający wymaga złożenia oferty nitek jednego producenta.
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbeki oraz katalogi, opisy, foldery w celu potwierdzenia zgodności 
oferowanego materiału szewnego z wymaganiami SWZ.
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Kryterium:
Cena - 60 %
Termin płatności - 40%

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141120 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141121 Szwy chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
"Poddębickie Centrum Zdrowia" Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
POLSKA

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 70 288
Zamawiający wymaga dołączenia do ofrty próbeki oraz katalogi, opisy, foldery w celu potwierdzenia zgodności 
oferowanego materiału szewnego z wymaganiami SWZ.
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
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryterium:
Cena - 60 %
Termin płatności - 40%

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141120 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141121 Szwy chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
"Poddębickie Centrum Zdrowia" Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
POLSKA

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 dołączenia do oferty próbki oraz katalogi, opisy, foldery w celu potwierdzenia zgodności 
oferowanego materiału szewnego z wymaganiami SWZ.
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryterium:
Cena - 60 %
Termin płatności - 40%

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141120 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141121 Szwy chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
"Poddębickie Centrum Zdrowia" Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
NITKA SYNTETYCZNA MONOFILAMENT WCHŁANIALNY, SIŁA PODTRZYMYWANIA 50-70% W CIĄGU 28 
DNI, CAŁKOWITY OKRES WCHŁANIANIA DO 210 DN
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 90 180
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbki oraz katalogi, opisy, foldery w celu potwierdzenia zgodności 
oferowanego materiału szewnego z wymaganiami SWZ.
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),
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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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryterium:
Cena - 60 %
Termin płatności - 40%

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141120 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141121 Szwy chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
"Poddębickie Centrum Zdrowia" Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
STAPLERY JEDNORAZOWE I ŁADUNKI DO STAPLERÓW
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu asortymentowo - cenowym - Załącznik nr 
2 do SWZ.
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty katalogi, opisy, foldery w celu potwierdzenia zgodności oferowanych 
staplerów z wymaganiami SWZ.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryterium:
Cena - 60 %
Termin płatności - 40%

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141120 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141121 Szwy chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
"Poddębickie Centrum Zdrowia" Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
PRZYLEGAJĄCE SZWY SKÓRNE
Lp. Przedmiot zamówienia Parametry Jednostka miary Ilość sztuk
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) saszetka 1200
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) saszetka 300
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty katalogi, opisóy, foldery w celu potwierdzenia zgodności 
oferowanego materiału szewnego z wymaganiami SWZ.

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
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryterium:
Cena - 60 %
Termin płatności - 40%

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141120 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141121 Szwy chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
"Poddębickie Centrum Zdrowia" Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
TAŚMA RETRAKCYJNA.
Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość
1. Taśma retrakcyjna bawełniana zielona (odciąg chirurgiczny), szerokość 4 mm, długość 50-80 cm szt. 600
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty katalogi, opisy, foldery w celu potwierdzenia zgodności oferowanego 
materiału szewnego z wymaganiami SWZ.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Kryterium:
Cena - 60 %
Termin płatności - 40%

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141120 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141121 Szwy chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
"Poddębickie Centrum Zdrowia" Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
SIATKA POLIPROPYLENOWA LEKKA, DO PROCEDUR KLASYCZNYCH I LAPAROSKOPOWYCH
Lp. Przedmiot zamówienia Jednostka miary Ilość sztuk
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. 
60
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. 
400
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty katalogi, opisy, foldery w celu potwierdzenia zgodności oferowanego 
materiału szewnego z wymaganiami SWZ.

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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryterium:
Cena - 60 %
Termin płatności - 40%

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141120 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141121 Szwy chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
"Poddębickie Centrum Zdrowia" Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
SIATKI PRZEPUKLINOWE
Lp. Przedmiot zamówienia Jednostka miary Ilość sztuk
1. Siatki przepuklinowe płaskie. Monofilament polipropylenowy. Rozmiar 30cm x 30cm (+/- 8 cm). Wymaga się 
naklejek identyfikacyjnych produktu. szt. 30
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty katalogi, opisy, foldery w celu potwierdzenia zgodności oferowanego 
materiału szewnego z wymaganiami SWZ.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryterium:
Cena - 60 %
Termin płatności - 40%

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 Materiały medyczne
33141120 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141121 Szwy chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
"Poddębickie Centrum Zdrowia" Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
SIATKI PRZEPUKLINOWE
Lp. Przedmiot zamówienia Jednostka miary Ilość sztuk
1. Siatki przepuklinowe płaskie. Monofilament polipropylenowy. Rozmiar 15cm x 15cm (+/- 2 cm). Wymaga się 
naklejek identyfikacyjnych produktu. szt. 50
2. Siatki przepuklinowe płaskie. Monofilament polipropylenowy. Rozmiar 8cm x 13cm (+/- 2 cm). Wymaga się 
naklejek identyfikacyjnych produktu. szt. 120
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbki oraz katalogi, opisy, foldery w celu potwierdzenia zgodności 
oferowanego materiału szewnego z wymaganiami SWZ.
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Kryterium:
Cena - 60 %
Termin płatności - 40%

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141120 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141121 Szwy chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
"Poddębickie Centrum Zdrowia" Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
SIATKI WCHŁANIALNE
Lp. Przedmiot zamówienia Jednostka miary Ilość sztuk
1. Siatka wchłanialna, pleciona z kwasu poliglikolowego do tymczasowego wsparcia tkanek i organów, 50% 
zdolności podtrzymywania po 18 dniach, absorpcja 60-90 dnia, waga 56g/m2, wielkość porów 0,75mm, rozmiar 
8x12 cm szt. 9
2. Siatka wchłanialna, pleciona z kwasu poliglikolowego do tymczasowego wsparcia tkanek i organów, 50% 
zdolności podtrzymywania po 18 dniach, absorpcja 60-90 dnia, waga 56g/m2, wielkość porów 0,75mm, rozmiar 
18x28 cm szt. 2
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty katalogi, opisy, foldery, materiały informacyjne w celu potwierdzenia 
zgodności oferowanego prouktu z wymaganiami SWZ.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Kryterium:
Cena - 60 %
Termin płatności - 40%

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141120 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141121 Szwy chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
"Poddębickie Centrum Zdrowia" Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
TAŚMY DO LECZENIA NIETRZYMANIA MOCZU
Lp. Przedmiot zamówienia Jednostka miary Ilość sztuk
1. Taśma do nietrzymania moczu, do przejścia zasłonowego. Metoda zakładania inside - outside (nazwywane 
też zasłonowymi taśmami podcwnikowymi do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu). Parametry taśmy: 
polipropylen niewchłanialny, monofilament o wymiarach 1,1 cm x 45 cm, cięta laserowo, wielkość porów 
powyżej 100 mikronów. Taśma umieszczona w plastikowej osłonie. Taśma umieszczona pomiędzy dwiema 
osłonami trokaru zespolonymi z taśmą i osłoną taśmy. Trokary jednorazowe - prowadnice stal nierdzewna z 
rączką profilowaną do przejścia zasłonowego metodą inside - outside, umieszczona w plastikowej osłonce. szt. 
120
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty katalogi, opisy, foldery, materiały informacyjne w celu potwierdzenia 
zgodności oferowanego produktu z wymaganiami SWZ.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Kryterium:
Cena - 60 %
Termin płatności - 40%

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141120 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141121 Szwy chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
"Poddębickie Centrum Zdrowia" Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
KLEJ TKANKOWY DO WKLEJANIA SIATEK METODĄ KLASTYCZNĄ I LAPAROSKOPOWĄ
Lp. Przedmiot zamówienia Jednostka miary Ilość sztuk
1. 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. 100
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty katalogi, opisy, foldery w celu potwierdzenia zgodności oferowanego 
materiału z wymaganiami SWZ.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryterium:
Cena - 60 %
Termin płatności - 40%
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II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141120 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141121 Szwy chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
"Poddębickie Centrum Zdrowia" Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
TAŚMA NIEWCHŁANIALNA, POLIESTROWA
Lp. Przedmiot zamówienia Jednostka miary Ilość sztuk
1. Taśma niewchłanialna, poliestrowa. Długość igły 2x48 mm, 1/2 koła, wzmocniona grubość taśmy 5mm, 
długość 40 cm saszetka 12
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty katalogi, opisy, foldery w celu potwierdzenia zgodności oferowanego 
materiału z wymaganiami SWZ.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryterium:
Cena - 60 %
Termin płatności - 40%

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 26
Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33140000 Materiały medyczne
33141120 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141121 Szwy chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
"Poddębickie Centrum Zdrowia" Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
PĘTLA ENDOSKOPOWA
Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość
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. 32
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty katalogi, opisy, foldery w celu potwierdzenia zgodności oferowanego 
materiału z wymaganiami SWZ.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryterium:
Cena - 60 %
Termin płatności - 40%

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 27
Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141120 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141121 Szwy chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
"Poddębickie Centrum Zdrowia" Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
ZESTAW SZEWNY
Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość
1. Specjalistyczny zestaw szewny zapobiegajacy rozejściu się zespolenia jamy brzusznej po laparotomii lub w 
przypadku rozejścia się brzegów rany. Skład: drut ze stali nierdzewnej, skręconego powleczonym polietylenem 
o dł. 90 cm i rozmiarze 1,4 mm zakończonego dwoma igłami odwrotnie tnącymi o dł. 100 mm oraz dwóch płytek 
polietylenowych o rozmiarze 100 x 30 x 8 mm każda op. 300
Zamawiający wymaga dołączenie do oferty katalogi, opisy, foldery w celu potwierdzenia zgodności oferowanego 
materiału z wymaganiami SWZ.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryterium:
Cena - 60 %
Termin płatności - 40%

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 28
Część nr: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141120 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141121 Szwy chirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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"Poddębickie Centrum Zdrowia" Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
WOSK
Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość
1. Wosk kostny (skład: wosk prszczeli). Pakowany w jałowe, jednorazowe sztabki. Waga 2-2,5 g. szt. 48
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty katalogi, opisy, foldery w celu potwierdzenia zgodności oferowanego 
materiału z wymaganiami SWZ.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryterium:
Cena - 60 %
Termin płatności - 40%

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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1 nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 oraz na 
podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 uPzp; 1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1.2.1 zdolności 
do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
1.2.2 uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 1.2.3 sytuacji ekonomicznej 
lub finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 1.2.4 zdolności technicznej 
lub zawodowej - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. Oświadczenie Wykonawcy 
złożone w trybie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w formie Standardowego Formularza Jednolitego Europejskiego 
Dokumentu Zamówienia (Załącznik nr 3 do SWZ), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowi 
dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień 
składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 
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Zamawiający oceni czy Wykonawcy podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie wymaganych przez 
Zamawiającego, w SWZ oświadczeń i dokumentów. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia Wykonawca załącza do oferty oświadczenie w 
formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - Załącznik nr 3 do SWZ. 2. Zamawiający 
na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, wymaga 
złożenia wraz z ofertą, następujących aktualnych na dzień złożenia, przedmiotowych środków dowodowych: 
2.1 katalogi, opisy, foldery, materiały informacyjne w celu potwierdzenia zgodności zaoferowanych produktów 
z wymaganiami określonymi w Pakietach od 1 do 28 w Formularzu asortymentowo – cenowym – załącznik 
nr 2 do SWZ – w zakresie niezbędnym do oceny parametrów bezwzględnie wymaganych, Jeżeli oryginalna 
dokumentacja jest w innym języku niż polski, Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język 
polski. Na poszczególnych dokumentach należy wskazać, których pakietów i pozycji dotyczą. 2.2 bezpłatne 
próbki w ilościach podanych w Formularzu asortymentowo – cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ, celem oceny 
zgodności parametrów oferowanych wyrobów z wymaganymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do 
SWZ. Zamawiający sprawdzi czy próbki spełniają wymagania opisane w poszczególnych pakietach formularza 
asortymentowo – cenowego – Załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający wymaga oznaczenia każdej próbki 
numerem pakietu oraz pozycji której dotyczy. 3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 
Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 
niż 10 dnia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 3.1 informacja z Krajowego 
Rejestru Karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie: 3.1.1 art. 108 ust. 
1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2009 r. – Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej ustawą, 3.1.2 art. 
108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 
karnego. 3.2 oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. 2020 r. poz. 1076 z późn zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębna ofertę lub ofertę częściową, 
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezleżenie od innego Wykonawcy należącego do 
tej samej grupy kapitałowej (oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do SWZ).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
cd. 3.3 informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy Pzp, 
jeżeli jej odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
jej złożeniem. 3.4 oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (oświadczenie 
stanowi załącznik nr 6 do SWZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z 
postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: 3.4.1 art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy 3.4.2 
art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka zapobiegawczego, 3.4.3 art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 3.4.4 art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy 3.5 Odpis lub 
informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centrali Ewidencyjnej i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (o ile nie można go uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych bez danych). Informacje dotyczące wspólnego ubiegani się wykonawców 
o udzielenie zamówienia oraz przypadku, gdy siedziba lub miejsca zamieszkania Wykonawcy znajdują się 
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zostały opisane w treści SWZ. Zamawiający nie wymaga wniesienia 
wadium w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca związany jest oferta przez okres 90 dni. Na podstawie 
art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 
przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w 
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wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 ustawy Pzp. Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, 
jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków 
dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub będą one niekompletne 
lub będą zawierać błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie z zastrzeżeniem art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Zamawiający 
najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta 
została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 139 ust. 1 uPzp.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy - Załącznik nr 5 do SWZ.

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/09/2021
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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/12/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pomocą systemu teleinformatycznego. W przypadku awarii tego systemu, która 
powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje 
niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Sesja otwarcia nie będzie przeprowadzona z udziałem Wykonawców oraz nie będzie transmitowania sesji 
otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
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Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119. z 4 maja 2016 r.), dalej 
RODO, Zarząd Spółki PCZ informuje: 1. Administratorem Danych Osobowych pozyskanych od uczestnika 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym danych osobowych osób reprezentujących Oferenta 
oraz osób wyznaczonych przez niego do kontaktów z Zamawiającym w trakcie postępowania a także w 
trakcie realizacji umowy, jest Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Poddębicach (99-200) ul. 
Mickiewicza nr 16. (dalej Administrator). 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym 
w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych, można kontaktować się za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: sekretariat@nzozpcz.pl  3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6. ust. 1. lit. 
c) RODO w celu prowadzenia postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego („Dostawy materiałów 
szewnych, staplerów, ładunków do staplerów oraz kleju dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. 
w Poddębicach, nr postępowania: PCZ/ZP/3331/2/2021). 4. Dane osobowe będą mogły być udostępnione 
wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów 
prawa; w tym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa 
Pzp), a także podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku 
z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym 
audytorem, zleceniobiorcom świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych, serwisantom). 5. 
Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, przez okres 4 lat licząc od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania liczy się od dnia zakończenia czas trwania umowy. 6. Obowiązek podania przez uczestnika 
postępowania danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym 
przepisami ustawy Pzp. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają wprost z ustawy Pzp. 7. 
Uczestnikowi postępowania przysługuje prawo żądania od Administratora: uzyskania w jego siedzibie kopii 
swoich danych osobowych; dostępu do nich; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18. ust. 2. RODO; wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania; przenoszenia danych; cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie; wniesienia 
skargi do organu nadzorczego. 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 
również w formie profilowania i nie będą przekazywane do państw trzecich.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej przysługują 
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec 
ogłoszenia wszczynającego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują 
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również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych 
i Średnich Przedsiębiorców. Szczegółowe regulacje w zakresie środków ochrony prawnej zawiera Dział IX 
ustawy Pzp.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/08/2021
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