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Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM
ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: pl. Hirszfelda 12
Miejscowość: Wrocław

Kod pocztowy: 53-413

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 713689585

Osoba do kontaktów: Iwona Szymańska
E-mail: szymanska.i@dco.com.pl

Faks: +48 713689583

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.zamowienia.dco.com.pl/
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
Inna: (proszę określić)
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
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Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inny: (proszę określić)
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak
nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.1) Opis :
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu
Roboty budowlane
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych
środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Dostawy
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Usługi
Kategoria usług: nr: _____
Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, magazyn
Kod NUTS:
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba : _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach : _____ albo w miesiącach : _____
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :
_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
_____
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II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety, zgodnie z
załacznikiem nr 1

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
tak

nie

II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)
To zamówienie podzielone jest na części:
tak
nie
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :

tak

nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
_____
(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje :
tak
nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____
(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:
tak
nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) _____ albo Zakres: między : _____ i: _____
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(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach : 12 albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
8.1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w
wysokości łącznie 88.898,00 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych).
Wysokość wadium dla poszczególnych pakietów jak niżej:
PAKIETY WADIUM
PAKIET 1 - OPRZYRZĄDOWANIE DO ODSYSANIA 340 zł
PAKIET 2 - TERAPIA DOŻYLNA 3 071 zł
PAKIET 3 - TERAPIA DOŻYLNA 2 358 zł
PAKIET 4 - TERAPIA DOŻYLNA 13 zł
PAKIET 5 - IGŁY DO INIEKCJI 110 zł
PAKIET 6 - IGŁY DO INIEKCJI TYPU „BEZPIECZNEGO” 265 zł
PAKIET 7 - PRZYRZĄDY DO TRANSFERU LEKÓW 774 zł
PAKIET 8 - PRZYRZĄDY DO PRZYGOTOWANIA LEKÓW 276 zł
PAKIET 9 - PRZYRZĄDY DO INFUZJI 1 469 zł
PAKIET 10 - PRZYRZĄDY DO INFUZJI 615 zł
PAKIET 11 - ZESTAW DO POMP INFUZYJNYCH 178 zł
PAKIET 12 - ZESTAW DO POMP INFUZYJNYCH 223 zł
PAKIET 13 - ZESTAW DO POMP INFUZYJNYCH 520 zł
PAKIET 14 - PORT NACZYNIOWY 1 741 zł
PAKIET 15 - PORT NACZYNIOWY 756 zł
PAKIET 16 - ZESTAWY DO CHEMIOTERAPII 8 966 zł
PAKIET 17 - ZESTAWY DO CHEMIOTERAPII 2 920 zł
PAKIET 18 - STRZYKAWKI 839 zł
PAKIET 19 - STRZYKAWKI 473 zł
PAKIET 20 - STRZYKAWKI 120 zł
PAKIET 21 - TLENOTERAPIA 514 zł
PAKIET 22 - PRZYRZĄDY DO TOALETY DRZEWA OSKRZELOWEGO 216 zł
PAKIET 23 - PRZYRZĄDY DO TOALETY DRZEWA OSKRZELOWEGO 58 zł
PAKIET 24 - PRZYRZĄDY DO TOALETY DRZEWA OSKRZELOWEGO 6 zł
PAKIET 25 - CEWNIKI, WORKI UROLOGICZNE 1 249 zł
PAKIET 26 - ZESTAW DO WEWNĘTRZNEGO SZYNOWANIA 38 zł
PAKIET 27 - CEWNIK PEZZERA 3 zł
PAKIET 28 – ZGŁĘBNIKI DO ŻYWIENIA 24 zł
PAKIET 29 - PRZYRZĄDY DO ŻYWIENIA 164 zł
PAKIET 30 – PRZYRZĄDY DO ŻYWIENIA 27 zł
PAKIET 31 – PRZYRZĄDY DO ŻYWIENIA 23 zł
PAKIET 32 - ELEKTRODY 92 zł
PAKIET 33 - OPATRUNKI MOCUJĄCE 33 zł
PAKIET 34 - OPATRUNKI MOCUJĄCE 2 822 zł
PAKIET 35 – IGŁY DO TREPANOBIOPSJI 248 zł
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PAKIET 36 – KANKI 156 zł
PAKIET 37 – ZESTAW DO CEWNIKOWANIA 62 zł
PAKIET 38 - PENSETY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 23 zł
PAKIET 39 – KOŃCÓWKA DO REKTOSKOPÓW 50 zł
PAKIET 40 – DREN REDONA 224 zł
PAKIET 41 – DREN DO ODSYSANIA POLA OPERACYJNEGO 83 zł
PAKIET 42 - ZESTAW WYSOKOCIŚNIENIOWY DO DRENAŻU 380 zł
PAKIET 43 - ZESTAW NISOKOCIŚNIENIOWY DO DRENAŻU 144 zł
PAKIET 44 - BUTELKI DO ODSYSANIA 242 zł
PAKIET 45 – ZESTAWY DO PUNKCJI JAM CIAŁA 17 zł
PAKIET 46 - ZESTAW DO PUNKCJI JAMY BRZUSZNEJ 192 zł
PAKIET 47 - ZESTAW DO PUNKCJI JAM CIAŁA 56 zł
PAKIET 48 - SYSTEM POMIARU CIŚNIENIA ŚRÓDBRZUSZNEGO 26 zł
PAKIET 49 - DRENAŻ KLATKI PIERSIOWEJ 116 zł
PAKIET 50 – SIATKA PRZEPUKLINOWA 434 zł
PAKIET 51 - PASKI CHIRURGICZNE 20 zł
PAKIET 52 – ODCIĄGI CHIRURGICZNE 49 zł
PAKIET 53 - CZYŚCIK DO ELEKTRONARZĘDZI CHIRURGICZNYCH 186 zł
PAKIET 54 - RETRAKTOR 370 zł
PAKIET 55 - SZCZOTKA DO CHIRURGICZNEGO MYCIA RĄK 97 zł
PAKIET 56 - OSTRZA CHIRURGICZNE 187 zł
PAKIET 57 - OPRZYRZĄDOWANIE DO DIATERMII 3 687 zł
PAKIET 58 - MARKERY CHIRURGICZNE 12 zł
PAKIET 59 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 308 zł
PAKIET 60 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 1 122 zł
PAKIET 61 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 135 zł
PAKIET 62 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 156 zł
PAKIET 63 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 435 zł
PAKIET 64 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 231 zł
PAKIET 65 - ZESTAWY MEDYCZNE 507 zł
PAKIET 66 - ZESTAWY MEDYCZNE 1 130 zł
PAKIET 67 - ZESTAWY MEDYCZNE 95 zł
PAKIET 68 - ZESTAWY MEDYCZNE 225 zł
PAKIET 69 – ZESTAWY MEDYCZNE 1 184 zł
PAKIET 70 - ZESTAWY MEDYCZNE 306 zł
PAKIET 71 - KOCE 185 zł
PAKIET 72 – KOCE TERMICZNE 28 zł
PAKIET 73 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 941 zł
PAKIET 74 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 64 zł
PAKIET 75 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 51 zł
PAKIET 76 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 247 zł
PAKIET 77 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 693 zł
PAKIET 78 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 248 zł
PAKIET 79 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 116 zł
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PAKIET 80 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 273 zł
PAKIET 81 - PRZYRZĄDY DO TOALETY JAMY USTNEJ 16 zł
PAKIET 82 - PRZYRZĄDY DO TOALETY JAMY USTNEJ 111 zł
PAKIET 83 - WKŁADY DO STRZYKAWEK AUTOMATYCZNYCH Z ŁĄCZNIKAMI DLA PRACOWNI RTG 3 028
zł
PAKIET 84 - ZESTAW JEDNORAZOWY DO STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ DO PRACOWNII
REZONANSU MAGNETYCZNEGO 3 161 zł
PAKIET 85 - OSŁONKI GUMOWE 441 zł
PAKIET 86 - PAPIER DO PRINTERA 144 zł
PAKIET 87 - IDENTYFIKATORY 9 zł
PAKIET 88 - PODKŁADY, PIELUCHOMAJTKI, WKŁADKI ANATOMICZNE 294 zł
PAKIET 89 - WYPOSAŻENIE DO EKG 54 zł
PAKIET 90 - POZYCJONERY 38 zł
PAKIET 91 - STAZY, CYTAFIX, PREZERWATYWY, ŁOPATKI, PATYCZKI, KIELISZKI 92 zł
PAKIET 92 - ŻELE 65 zł
PAKIET 93 – WZIERNIKI CYTOLOGICZNE 41 zł
PAKIET 94 - SZCZOTECZKI DO POBIERANIA CYTOLOGII 58 zł
PAKIET 95 - IGŁY DO BIOPSJI 263 zł
PAKIET 96 - PROWADNICA DO IGŁY 147 zł
PAKIET 97 - IGŁY DO BIOPSJI 238 zł
PAKIET 98 - POJEMNIKI 539 zł
PAKIET 99 - POJEMNIKI NA WYCINKI 215 zł
PAKIET 100 - KACZKI JEDNORAZOWE 3 zł
PAKIET 101 - RĘKAWICE MEDYCZNE 9 816 zł
PAKIET 102 - RĘKAWY PAPIEROWO FOLIOWE DO STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ 458 zł
PAKIET 103 - TOREBKI DO STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ 168 zł
PAKIET 104 - WŁÓKNINA DO STERYKLIZACJI PARĄ WODNĄ 29 zł
PAKIET 105 - TESTY BIOLOGICZNE 126 zł
PAKIET 106 - TESTY POZOSTAŁOŚCI BIAŁKOWYCH 57 zł
PAKIET 107 - TEST BOWIE DICK 55 zł
PAKIET 108 - TESTY CHEMICZNE 25 zł
PAKIET 109 - TAŚMA KONTROLNA DO STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ 9 zł
PAKIET 110 - KASETA STERRAD 198 zł
PAKIET 111 CHEMICZNY WSKAŹNIK DO STERYLIZACJI PLAZMOWEJ 8 zł
PAKIET 112 - TEST BIOLOGICZNY DO STERYLIZACJI PLAZMOWEJ 50 zł
PAKIET 113 - OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI PLAZMOWEJ 51 zł
PAKIET 114 - WSKAŹNIKI 109 zł
PAKIET 115 - ZESTAW DO LECZENIA NIESZCZELNOŚCI ZESPOLEŃ JELITOWYCH 142 zł
PAKIET 116 - SYSTEM DO KONTROLOWANEJ ZBIÓRKI STOLCA 139 zł
PAKIET 117 - OBŁOŻENIA CHIRURGICZNE STERYLNE 2 957 zł
PAKIET 118 - SERWETY I FARTUCHY CHIRURGICZNE, STERYLNE 4 061 zł
PAKIET 119 - SERWETY OCHRONNE 110 zł
PAKIET 120 - CZEPKI, FARTUCHY, PRZEŚCIERADŁA, PODKŁADY, OCHRANIACZE, MYJKI, SZORTY 2 576
zł
PAKIET 121 - KAPCIE WŁÓKNINOWE 24 zł
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PAKIET 122 - KOMBINEZONY STERYLNE 1 680 zł
PAKIET 123 - ENDOSKOPIA 4 779 zł
PAKIET 124 - ZNACZNIKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE PRZY RADIOTERAPII KIEROWANEJ (IGRT) 1 118 zł
PAKIET 125 - PRODUKTY Z PULPY CELULOZOWEJ 877 zł
PAKIET 126 - IGŁY BIOPSYJNE QUICK CORE 124 zł
PAKIET 127 - WORKI KOLOSTOMIJNE 85 zł
PAKIET 128 - ZACISKI 86 zł
PAKIET 129 - OSTRZA DO STRZYGARKI 368 zł
PAKIET 130 - FILTRY PANITUMUMABU 9 zł
PAKIET 131 - PASKI DO GLUKOMETRU 192 zł
PAKIET 132 - OPRZYRZĄDOWANIE DO LAPAROSKOPII 1 886 zł
PAKIET 133 - AKCESORIA DO ZABIEGÓW LAPARASKOPOWYCH 534 zł

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Podstawą do wystawienia faktury jest faktyczne dostarczenie przedmiotu umowy Zamawiającemu.
Zapłata nastąpi w terminie 60 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę przelewem
na jego konto

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)
6.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a wszystkie warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w rozdz. 5 SIWZ muszą spełniać łącznie.
6.2 Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
1) Partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów.
2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów.
3) Każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
24 ust. 1-2 ustawy (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz musi złożyć odnoszący się do niego dokument wymieniony w
pkt. 1.A.2-A.8 rozdziału 5.A.
4) Partnerzy Konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają wymagania art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy,
w tym m.in. muszą złożyć oświadczenie z art. 22 ustawy - załącznik nr 2 do SIWZ wypełnione i podpisane przez
Pełnomocnika wymienionego w punkcie 6.2.1.
5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
6) Składając ofertę wspólną należy wskazać, która część zamówienia będzie realizowana przez poszczególne
podmioty konsorcjum.
7) Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w niniejszym ustępie, zostanie wybrana, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
wykonawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
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3.9.1 W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010. o wyrobach medycznych:
ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu na terenie
RP m.in. (jeżeli dotyczy) Deklaracje Zgodności, Certyfikat CE, Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną,
instrukcję używania wyrobu, dokument potwierdzający, że oferowany wyrób medyczny został zgłoszony/
wpisany do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu lub
dokonano powiadomienia o wyrobie w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa wyrobu zgłoszona/
wpisana/ z powiadomienia do rejestru winna odpowiadać nazwie handlowej /katalogowej oferowanego wyrobu)
– jeśli dotyczy.
UWAGA
Każdy dokument powinien być opisany jakiej pozycji i pakietu dotyczy
3.9.2 katalogów/prospektów/folderów/materiałów firmowych producenta (zawierających numery katalogowe
oferowanych produktów). Foldery lub materiały źródłowe producenta w czytelny i jasny sposób mają potwierdzić
spełnienie parametrów techniczno użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do
SIWZ. Brak potwierdzenia parametrów wymaganych zostanie uznany za niespełnienie przez oferowany
przedmiot zamówienia tychże parametrów i spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzić będą przesłanki
określone w art. 26 ust. 3 ustawy. W przypadku folderu w języku obcym do oferty należy dołączyć folder wraz
z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych
przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o
złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę. Wykonawca winien zaznaczyć w katalogu, którego Pakietu
i pozycji opis dotyczy.
UWAGA
Każdy dokument powinien być opisany jakiej pozycji i pakietu dotyczy
3.9.3 Bezpłatnych próbkach w ilości po 1 sztuce do pakietów i pozycji (Pakiety i pozycje dla, których niezbędne
jest dostarczenie próbek, opisane są w Załączniku Nr 1 do SIWZ) Na podstawie próbek dokonana będzie
weryfikacja spełnienia parametrów.

III.2) Warunki udziału:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawcy muszą na potwierdzenie spełniania warunków postawionych przez Zamawiającego złożyć n/w
dokumenty i oświadczenia:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
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rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz.
331, ze zm.)
LUB
8. Oświadczenie, że Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, ze zm.), w przypadku, jeśli
Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, ze zm. (w załączniku nr 4 – druk oferty).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów:
standardów: (jeżeli dotyczy)
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
zdolności finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia tj. wykazanie posiadania ubezpieczenia
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
działalności, na kwotę minimum – dla całości
zamówienia.
zamówienia: 2.222.443,00 zł. W przypadku złożenia
oferty na więcej niż jeden pakiet kwotę ubezpieczenia
należy zsumować. Kwoty dla poszczególnych pakietów
podano jak niżej:
PAKIETY POLISA
PAKIET 1 - OPRZYRZĄDOWANIE DO ODSYSANIA 8
501 zł
PAKIET 2 - TERAPIA DOŻYLNA 76 775 zł
PAKIET 3 - TERAPIA DOŻYLNA 58 940 zł
PAKIET 4 - TERAPIA DOŻYLNA 315 zł
PAKIET 5 - IGŁY DO INIEKCJI 2 762 zł
PAKIET 6 - IGŁY DO INIEKCJI TYPU
„BEZPIECZNEGO” 6 630 zł
PAKIET 7 - PRZYRZĄDY DO TRANSFERU LEKÓW 19
345 zł
PAKIET 8 - PRZYRZĄDY DO PRZYGOTOWANIA
LEKÓW 6 904 zł
PAKIET 9 - PRZYRZĄDY DO INFUZJI 36 733 zł
PAKIET 10 - PRZYRZĄDY DO INFUZJI 15 386 zł
PAKIET 11 - ZESTAW DO POMP INFUZYJNYCH 4 455
zł
PAKIET 12 - ZESTAW DO POMP INFUZYJNYCH 5 565
zł
PAKIET 13 - ZESTAW DO POMP INFUZYJNYCH 13
000 zł
PAKIET 14 - PORT NACZYNIOWY 43 520 zł
PAKIET 15 - PORT NACZYNIOWY 18 900 zł
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PAKIET 16 - ZESTAWY DO CHEMIOTERAPII 224 145
zł
PAKIET 17 - ZESTAWY DO CHEMIOTERAPII 73 000 zł
PAKIET 18 - STRZYKAWKI 20 974 zł
PAKIET 19 - STRZYKAWKI 11 819 zł
PAKIET 20 - STRZYKAWKI 3 000 zł
PAKIET 21 - TLENOTERAPIA 12 849 zł
PAKIET 22 - PRZYRZĄDY DO TOALETY DRZEWA
OSKRZELOWEGO 5 400 zł
PAKIET 23 - PRZYRZĄDY DO TOALETY DRZEWA
OSKRZELOWEGO 1 444 zł
PAKIET 24 - PRZYRZĄDY DO TOALETY DRZEWA
OSKRZELOWEGO 151 zł
PAKIET 25 - CEWNIKI, WORKI UROLOGICZNE 31
214 zł
PAKIET 26 - ZESTAW DO WEWNĘTRZNEGO
SZYNOWANIA 945 zł
PAKIET 27 - CEWNIK PEZZERA 78 zł
PAKIET 28 – ZGŁĘBNIKI DO ŻYWIENIA 598 zł
PAKIET 29 - PRZYRZĄDY DO ŻYWIENIA 4 100 zł
PAKIET 30 – PRZYRZĄDY DO ŻYWIENIA 675 zł
PAKIET 31 – PRZYRZĄDY DO ŻYWIENIA 563 zł
PAKIET 32 - ELEKTRODY 2 312 zł
PAKIET 33 - OPATRUNKI MOCUJĄCE 836 zł
PAKIET 34 - OPATRUNKI MOCUJĄCE 70 545 zł
PAKIET 35 – IGŁY DO TREPANOBIOPSJI 6 195 zł
PAKIET 36 – KANKI 3 889 zł
PAKIET 37 – ZESTAW DO CEWNIKOWANIA 1 560 zł
PAKIET 38 - PENSETY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
563 zł
PAKIET 39 – KOŃCÓWKA DO REKTOSKOPÓW 1 245
zł
PAKIET 40 – DREN REDONA 5 609 zł
PAKIET 41 – DREN DO ODSYSANIA POLA
OPERACYJNEGO 2 067 zł
PAKIET 42 - ZESTAW WYSOKOCIŚNIENIOWY DO
DRENAŻU 9 507 zł
PAKIET 43 - ZESTAW NISOKOCIŚNIENIOWY DO
DRENAŻU 3 604 zł
PAKIET 44 - BUTELKI DO ODSYSANIA 6 042 zł
PAKIET 45 – ZESTAWY DO PUNKCJI JAM CIAŁA 427
zł
PAKIET 46 - ZESTAW DO PUNKCJI JAMY
BRZUSZNEJ 4 800 zł
PAKIET 47 - ZESTAW DO PUNKCJI JAM CIAŁA 1 407
zł
PAKIET 48 - SYSTEM POMIARU CIŚNIENIA
ŚRÓDBRZUSZNEGO 656 zł
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PAKIET 49 - DRENAŻ KLATKI PIERSIOWEJ 2 903 zł
PAKIET 50 – SIATKA PRZEPUKLINOWA 10 843 zł
PAKIET 51 - PASKI CHIRURGICZNE 512 zł
PAKIET 52 – ODCIĄGI CHIRURGICZNE 1 221 zł
PAKIET 53 - CZYŚCIK DO ELEKTRONARZĘDZI
CHIRURGICZNYCH 4 653 zł
PAKIET 54 - RETRAKTOR 9 240 zł
PAKIET 55 - SZCZOTKA DO CHIRURGICZNEGO
MYCIA RĄK 2 414 zł
PAKIET 56 - OSTRZA CHIRURGICZNE 4 678 zł
PAKIET 57 - OPRZYRZĄDOWANIE DO DIATERMII 92
179 zł
PAKIET 58 - MARKERY CHIRURGICZNE 309 zł
PAKIET 59 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 7 696 zł
PAKIET 60 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 28 040 zł
PAKIET 61 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 3 365 zł
PAKIET 62 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 3 896 zł
PAKIET 63 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 10 880 zł
PAKIET 64 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 5 775 zł
PAKIET 65 - ZESTAWY MEDYCZNE 12 671 zł
PAKIET 66 - ZESTAWY MEDYCZNE 28 245 zł
PAKIET 67 - ZESTAWY MEDYCZNE 2 363 zł
PAKIET 68 - ZESTAWY MEDYCZNE 5 633 zł
PAKIET 69 – ZESTAWY MEDYCZNE 29 600 zł
PAKIET 70 - ZESTAWY MEDYCZNE 7 647 zł
PAKIET 71 - KOCE 4 620 zł
PAKIET 72 – KOCE TERMICZNE 709 zł
PAKIET 73 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 23 534 zł
PAKIET 74 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 1 588 zł
PAKIET 75 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 1 283 zł
PAKIET 76 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 6 184 zł
PAKIET 77 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 17 325 zł
PAKIET 78 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 6 195 zł
PAKIET 79 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 2 888 zł
PAKIET 80 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 6 825 zł
PAKIET 81 - PRZYRZĄDY DO TOALETY JAMY
USTNEJ 389 zł
PAKIET 82 - PRZYRZĄDY DO TOALETY JAMY
USTNEJ 2 778 zł
PAKIET 83 - WKŁADY DO STRZYKAWEK
AUTOMATYCZNYCH Z ŁĄCZNIKAMI DLA PRACOWNI
RTG 75 705 zł
PAKIET 84 - ZESTAW JEDNORAZOWY DO
STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ DO PRACOWNII
REZONANSU MAGNETYCZNEGO 79 013 zł
PAKIET 85 - OSŁONKI GUMOWE 11 025 zł
PAKIET 86 - PAPIER DO PRINTERA 3 612 zł
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PAKIET 87 - IDENTYFIKATORY 224 zł
PAKIET 88 - PODKŁADY, PIELUCHOMAJTKI,
WKŁADKI ANATOMICZNE 7 352 zł
PAKIET 89 - WYPOSAŻENIE DO EKG 1 362 zł
PAKIET 90 - POZYCJONERY 940 zł
PAKIET 91 - STAZY, CYTAFIX, PREZERWATYWY,
ŁOPATKI, PATYCZKI, KIELISZKI 2 292 zł
PAKIET 92 - ŻELE 1 634 zł
PAKIET 93 – WZIERNIKI CYTOLOGICZNE 1 022 zł
PAKIET 94 - SZCZOTECZKI DO POBIERANIA
CYTOLOGII 1 444 zł
PAKIET 95 - IGŁY DO BIOPSJI 6 563 zł
PAKIET 96 - PROWADNICA DO IGŁY 3 675 zł
PAKIET 97 - IGŁY DO BIOPSJI 5 954 zł
PAKIET 98 - POJEMNIKI 13 475 zł
PAKIET 99 - POJEMNIKI NA WYCINKI 5 382 zł
PAKIET 100 - KACZKI JEDNORAZOWE 79 zł
PAKIET 101 - RĘKAWICE MEDYCZNE 245 391 zł
PAKIET 102 - RĘKAWY PAPIEROWO FOLIOWE DO
STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ 11 446 zł
PAKIET 103 - TOREBKI DO STERYLIZACJI PARĄ
WODNĄ 4 208 zł
PAKIET 104 - WŁÓKNINA DO STERYKLIZACJI PARĄ
WODNĄ 728 zł
PAKIET 105 - TESTY BIOLOGICZNE 3 150 zł
PAKIET 106 - TESTY POZOSTAŁOŚCI BIAŁKOWYCH
1 432 zł
PAKIET 107 - TEST BOWIE DICK 1 365 zł
PAKIET 108 - TESTY CHEMICZNE 625 zł
PAKIET 109 - TAŚMA KONTROLNA DO
STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ 229 zł
PAKIET 110 - KASETA STERRAD 4 951 zł
PAKIET 111 CHEMICZNY WSKAŹNIK DO
STERYLIZACJI PLAZMOWEJ 200 zł
PAKIET 112 - TEST BIOLOGICZNY DO
STERYLIZACJI PLAZMOWEJ 1 262 zł
PAKIET 113 - OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI
PLAZMOWEJ 1 275 zł
PAKIET 114 - WSKAŹNIKI 2 726 zł
PAKIET 115 - ZESTAW DO LECZENIA
NIESZCZELNOŚCI ZESPOLEŃ JELITOWYCH 3 550 zł
PAKIET 116 - SYSTEM DO KONTROLOWANEJ
ZBIÓRKI STOLCA 3 470 zł
PAKIET 117 - OBŁOŻENIA CHIRURGICZNE
STERYLNE 73 929 zł
PAKIET 118 - SERWETY I FARTUCHY
CHIRURGICZNE, STERYLNE 101 532 zł
PAKIET 119 - SERWETY OCHRONNE 2 760 zł
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PAKIET 120 - CZEPKI, FARTUCHY,
PRZEŚCIERADŁA, PODKŁADY, OCHRANIACZE,
MYJKI, SZORTY 64 388 zł
PAKIET 121 - KAPCIE WŁÓKNINOWE 600 zł
PAKIET 122 - KOMBINEZONY STERYLNE 42 000 zł
PAKIET 123 - ENDOSKOPIA 119 463 zł
PAKIET 124 - ZNACZNIKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE
PRZY RADIOTERAPII KIEROWANEJ (IGRT) 27 956 zł
PAKIET 125 - PRODUKTY Z PULPY CELULOZOWEJ
21 924 zł
PAKIET 126 - IGŁY BIOPSYJNE QUICK CORE 3 098
zł
PAKIET 127 - WORKI KOLOSTOMIJNE 2 120 zł
PAKIET 128 - ZACISKI 2 145 zł
PAKIET 129 - OSTRZA DO STRZYGARKI 9 200 zł
PAKIET 130 - FILTRY PANITUMUMABU 224 zł
PAKIET 131 - PASKI DO GLUKOMETRU 4 798 zł
PAKIET 132 - OPRZYRZĄDOWANIE DO
LAPAROSKOPII 47 162 zł
PAKIET 133 - AKCESORIA DO ZABIEGÓW
LAPARASKOPOWYCH 13 358 zł

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów:
standardów: (jeżeli dotyczy)
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie
1. 1. Wykaz głównych (oddzielnie dla każdego pakietu)
należytego wykonania w okresie ostatnich trzech
- załącznik nr 6 do SIWZ - wykonanych dostaw w
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
okresie-co najmniej 2 zamówień odpowiadających
jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości,
swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz
Za zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i
których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem
wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający
dowodów, że zostały wykonane należycie tj:
uzna sukcesywną dostawę sprzętu medycznego
2. Poświadczenie/-a
jednorazowego użytku – trwającą co najmniej 6
LUB
miesięcy na kwoty nie mniejsze niż podane jak niżej.
3. Oświadczenie wykonawcy-jeżeli z uzasadnionych
Spełnienie powyższego warunku dotyczy każdego
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie
pakietu osobno.
jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa
PAKIETY Minimalna wymagana wartość brutto w PLN powyżej,
PAKIET 1 - OPRZYRZĄDOWANIE DO ODSYSANIA 8 4. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem,
501 zł
na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o
PAKIET 2 - TERAPIA DOŻYLNA 76 775 zł
którym mowa w pkt.1 zostały wcześniej wykonane,
PAKIET 3 - TERAPIA DOŻYLNA 58 940 zł
Wykonawca nie ma obowiązku przedłożenia dowodów,
PAKIET 4 - TERAPIA DOŻYLNA 315 zł
o których mowa powyżej
PAKIET 5 - IGŁY DO INIEKCJI 2 762 zł
PAKIET 6 - IGŁY DO INIEKCJI TYPU
„BEZPIECZNEGO” 6 630 zł
PAKIET 7 - PRZYRZĄDY DO TRANSFERU LEKÓW 19
345 zł
PAKIET 8 - PRZYRZĄDY DO PRZYGOTOWANIA
LEKÓW 6 904 zł
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PAKIET 9 - PRZYRZĄDY DO INFUZJI 36 733 zł
PAKIET 10 - PRZYRZĄDY DO INFUZJI 15 386 zł
PAKIET 11 - ZESTAW DO POMP INFUZYJNYCH 4 455
zł
PAKIET 12 - ZESTAW DO POMP INFUZYJNYCH 5 565
zł
PAKIET 13 - ZESTAW DO POMP INFUZYJNYCH 13
000 zł
PAKIET 14 - PORT NACZYNIOWY 43 520 zł
PAKIET 15 - PORT NACZYNIOWY 18 900 zł
PAKIET 16 - ZESTAWY DO CHEMIOTERAPII 224 145
zł
PAKIET 17 - ZESTAWY DO CHEMIOTERAPII 73 000 zł
PAKIET 18 - STRZYKAWKI 20 974 zł
PAKIET 19 - STRZYKAWKI 11 819 zł
PAKIET 20 - STRZYKAWKI 3 000 zł
PAKIET 21 - TLENOTERAPIA 12 849 zł
PAKIET 22 - PRZYRZĄDY DO TOALETY DRZEWA
OSKRZELOWEGO 5 400 zł
PAKIET 23 - PRZYRZĄDY DO TOALETY DRZEWA
OSKRZELOWEGO 1 444 zł
PAKIET 24 - PRZYRZĄDY DO TOALETY DRZEWA
OSKRZELOWEGO 151 zł
PAKIET 25 - CEWNIKI, WORKI UROLOGICZNE 31
214 zł
PAKIET 26 - ZESTAW DO WEWNĘTRZNEGO
SZYNOWANIA 945 zł
PAKIET 27 - CEWNIK PEZZERA 78 zł
PAKIET 28 – ZGŁĘBNIKI DO ŻYWIENIA 598 zł
PAKIET 29 - PRZYRZĄDY DO ŻYWIENIA 4 100 zł
PAKIET 30 – PRZYRZĄDY DO ŻYWIENIA 675 zł
PAKIET 31 – PRZYRZĄDY DO ŻYWIENIA 563 zł
PAKIET 32 - ELEKTRODY 2 312 zł
PAKIET 33 - OPATRUNKI MOCUJĄCE 836 zł
PAKIET 34 - OPATRUNKI MOCUJĄCE 70 545 zł
PAKIET 35 – IGŁY DO TREPANOBIOPSJI 6 195 zł
PAKIET 36 – KANKI 3 889 zł
PAKIET 37 – ZESTAW DO CEWNIKOWANIA 1 560 zł
PAKIET 38 - PENSETY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
563 zł
PAKIET 39 – KOŃCÓWKA DO REKTOSKOPÓW 1 245
zł
PAKIET 40 – DREN REDONA 5 609 zł
PAKIET 41 – DREN DO ODSYSANIA POLA
OPERACYJNEGO 2 067 zł
PAKIET 42 - ZESTAW WYSOKOCIŚNIENIOWY DO
DRENAŻU 9 507 zł
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PAKIET 43 - ZESTAW NISOKOCIŚNIENIOWY DO
DRENAŻU 3 604 zł
PAKIET 44 - BUTELKI DO ODSYSANIA 6 042 zł
PAKIET 45 – ZESTAWY DO PUNKCJI JAM CIAŁA 427
zł
PAKIET 46 - ZESTAW DO PUNKCJI JAMY
BRZUSZNEJ 4 800 zł
PAKIET 47 - ZESTAW DO PUNKCJI JAM CIAŁA 1 407
zł
PAKIET 48 - SYSTEM POMIARU CIŚNIENIA
ŚRÓDBRZUSZNEGO 656 zł
PAKIET 49 - DRENAŻ KLATKI PIERSIOWEJ 2 903 zł
PAKIET 50 – SIATKA PRZEPUKLINOWA 10 843 zł
PAKIET 51 - PASKI CHIRURGICZNE 512 zł
PAKIET 52 – ODCIĄGI CHIRURGICZNE 1 221 zł
PAKIET 53 - CZYŚCIK DO ELEKTRONARZĘDZI
CHIRURGICZNYCH 4 653 zł
PAKIET 54 - RETRAKTOR 9 240 zł
PAKIET 55 - SZCZOTKA DO CHIRURGICZNEGO
MYCIA RĄK 2 414 zł
PAKIET 56 - OSTRZA CHIRURGICZNE 4 678 zł
PAKIET 57 - OPRZYRZĄDOWANIE DO DIATERMII 92
179 zł
PAKIET 58 - MARKERY CHIRURGICZNE 309 zł
PAKIET 59 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 7 696 zł
PAKIET 60 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 28 040 zł
PAKIET 61 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 3 365 zł
PAKIET 62 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 3 896 zł
PAKIET 63 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 10 880 zł
PAKIET 64 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 5 775 zł
PAKIET 65 - ZESTAWY MEDYCZNE 12 671 zł
PAKIET 66 - ZESTAWY MEDYCZNE 28 245 zł
PAKIET 67 - ZESTAWY MEDYCZNE 2 363 zł
PAKIET 68 - ZESTAWY MEDYCZNE 5 633 zł
PAKIET 69 – ZESTAWY MEDYCZNE 29 600 zł
PAKIET 70 - ZESTAWY MEDYCZNE 7 647 zł
PAKIET 71 - KOCE 4 620 zł
PAKIET 72 – KOCE TERMICZNE 709 zł
PAKIET 73 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 23 534 zł
PAKIET 74 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 1 588 zł
PAKIET 75 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 1 283 zł
PAKIET 76 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 6 184 zł
PAKIET 77 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 17 325 zł
PAKIET 78 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 6 195 zł
PAKIET 79 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 2 888 zł
PAKIET 80 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI 6 825 zł
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PAKIET 81 - PRZYRZĄDY DO TOALETY JAMY
USTNEJ 389 zł
PAKIET 82 - PRZYRZĄDY DO TOALETY JAMY
USTNEJ 2 778 zł
PAKIET 83 - WKŁADY DO STRZYKAWEK
AUTOMATYCZNYCH Z ŁĄCZNIKAMI DLA PRACOWNI
RTG 75 705 zł
PAKIET 84 - ZESTAW JEDNORAZOWY DO
STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ DO PRACOWNII
REZONANSU MAGNETYCZNEGO 79 013 zł
PAKIET 85 - OSŁONKI GUMOWE 11 025 zł
PAKIET 86 - PAPIER DO PRINTERA 3 612 zł
PAKIET 87 - IDENTYFIKATORY 224 zł
PAKIET 88 - PODKŁADY, PIELUCHOMAJTKI,
WKŁADKI ANATOMICZNE 7 352 zł
PAKIET 89 - WYPOSAŻENIE DO EKG 1 362 zł
PAKIET 90 - POZYCJONERY 940 zł
PAKIET 91 - STAZY, CYTAFIX, PREZERWATYWY,
ŁOPATKI, PATYCZKI, KIELISZKI 2 292 zł
PAKIET 92 - ŻELE 1 634 zł
PAKIET 93 – WZIERNIKI CYTOLOGICZNE 1 022 zł
PAKIET 94 - SZCZOTECZKI DO POBIERANIA
CYTOLOGII 1 444 zł
PAKIET 95 - IGŁY DO BIOPSJI 6 563 zł
PAKIET 96 - PROWADNICA DO IGŁY 3 675 zł
PAKIET 97 - IGŁY DO BIOPSJI 5 954 zł
PAKIET 98 - POJEMNIKI 13 475 zł
PAKIET 99 - POJEMNIKI NA WYCINKI 5 382 zł
PAKIET 100 - KACZKI JEDNORAZOWE 79 zł
PAKIET 101 - RĘKAWICE MEDYCZNE 245 391 zł
PAKIET 102 - RĘKAWY PAPIEROWO FOLIOWE DO
STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ 11 446 zł
PAKIET 103 - TOREBKI DO STERYLIZACJI PARĄ
WODNĄ 4 208 zł
PAKIET 104 - WŁÓKNINA DO STERYKLIZACJI PARĄ
WODNĄ 728 zł
PAKIET 105 - TESTY BIOLOGICZNE 3 150 zł
PAKIET 106 - TESTY POZOSTAŁOŚCI BIAŁKOWYCH
1 432 zł
PAKIET 107 - TEST BOWIE DICK 1 365 zł
PAKIET 108 - TESTY CHEMICZNE 625 zł
PAKIET 109 - TAŚMA KONTROLNA DO
STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ 229 zł
PAKIET 110 - KASETA STERRAD 4 951 zł
PAKIET 111 CHEMICZNY WSKAŹNIK DO
STERYLIZACJI PLAZMOWEJ 200 zł
PAKIET 112 - TEST BIOLOGICZNY DO
STERYLIZACJI PLAZMOWEJ 1 262 zł
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PAKIET 113 - OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI
PLAZMOWEJ 1 275 zł
PAKIET 114 - WSKAŹNIKI 2 726 zł
PAKIET 115 - ZESTAW DO LECZENIA
NIESZCZELNOŚCI ZESPOLEŃ JELITOWYCH 3 550 zł
PAKIET 116 - SYSTEM DO KONTROLOWANEJ
ZBIÓRKI STOLCA 3 470 zł
PAKIET 117 - OBŁOŻENIA CHIRURGICZNE
STERYLNE 73 929 zł
PAKIET 118 - SERWETY I FARTUCHY
CHIRURGICZNE, STERYLNE 101 532 zł
PAKIET 119 - SERWETY OCHRONNE 2 760 zł
PAKIET 120 - CZEPKI, FARTUCHY,
PRZEŚCIERADŁA, PODKŁADY, OCHRANIACZE,
MYJKI, SZORTY 64 388 zł
PAKIET 121 - KAPCIE WŁÓKNINOWE 600 zł
PAKIET 122 - KOMBINEZONY STERYLNE 42 000 zł
PAKIET 123 - ENDOSKOPIA 119 463 zł
PAKIET 124 - ZNACZNIKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE
PRZY RADIOTERAPII KIEROWANEJ (IGRT) 27 956 zł
PAKIET 125 - PRODUKTY Z PULPY CELULOZOWEJ
21 924 zł
PAKIET 126 - IGŁY BIOPSYJNE QUICK CORE 3 098
zł
PAKIET 127 - WORKI KOLOSTOMIJNE 2 120 zł
PAKIET 128 - ZACISKI 2 145 zł
PAKIET 129 - OSTRZA DO STRZYGARKI 9 200 zł
PAKIET 130 - FILTRY PANITUMUMABU 224 zł
PAKIET 131 - PASKI DO GLUKOMETRU 4 798 zł
PAKIET 132 - OPRZYRZĄDOWANIE DO
LAPAROSKOPII 47 162 zł
PAKIET 133 - AKCESORIA DO ZABIEGÓW
LAPARASKOPOWYCH 13 358 zł

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
tak
nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:
tak
nie
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Sekcja IV : Procedura
IV.1) Rodzaj procedury:
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona

Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____

Negocjacyjna

Negocjacyjna przyspieszona

Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :
tak
nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)
Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____

Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców: _____
albo
Przewidywana minimalna liczba: _____ i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :
tak
nie
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria
Waga
Kryteria
Waga
1. _____
_____
6. _____
_____
2. _____
_____
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
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Kryteria
4. _____
5. _____

Waga
_____
_____

Kryteria
9. _____
10. _____

Waga
_____
_____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak

nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
_____
IV.3) Informacje administracyjne:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)
ZP/PN/53/14/LNP

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
tak
nie
(jeżeli tak)
Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: ______ Godzina: _____
Dokumenty odpłatne
tak
nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____

Waluta: _____

Warunki i sposób płatności:
_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 08/09/2014 Godzina: 09:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: ______
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:
_____
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IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do: : ______
albo
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 08/09/2014
(dd/mm/rrrr) Godzina
(jeżeli dotyczy)Miejscowość: Dolnośląskie Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, budynek H
(Przychodnia), III piętro
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
tak
nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :
tak
nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :
(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
_____

tak

nie

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
_____

VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: _____

Tel.: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z Działem VI Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____
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E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-099561
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Załącznik A

Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa

_____

Adres pocztowy:

_____

Miejscowość

_____

Państwo

_____

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 1

Nazwa : PAKIET 1 - OPRZYRZĄDOWANIE DO ODSYSANIA

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 2

Nazwa : PAKIET 2 - TERAPIA DOŻYLNA

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 3

Nazwa : PAKIET 3 - TERAPIA DOŻYLNA

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 4

Nazwa : PAKIET 4 - TERAPIA DOŻYLNA

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 5

Nazwa : PAKIET 5 - IGŁY DO INIEKCJI

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 6

Nazwa : PAKIET 6 - IGŁY DO INIEKCJI TYPU „BEZPIECZNEGO”

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 7

Nazwa : PAKIET 7 - PRZYRZĄDY DO TRANSFERU LEKÓW

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 8

Nazwa : PAKIET 8 - PRZYRZĄDY DO PRZYGOTOWANIA LEKÓW

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 9

Nazwa : PAKIET 9 - PRZYRZĄDY DO INFUZJI

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 10

Nazwa : PAKIET 10 - PRZYRZĄDY DO INFUZJI

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 11

Nazwa : PAKIET 11 - ZESTAW DO POMP INFUZYJNYCH

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu

36 / 160

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 12

Nazwa : PAKIET 12 - ZESTAW DO POMP INFUZYJNYCH

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 13

Nazwa : PAKIET 13 - ZESTAW DO POMP INFUZYJNYCH

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 14

Nazwa : PAKIET 14 - PORT NACZYNIOWY

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu

39 / 160

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 15

Nazwa : PAKIET 15 - PORT NACZYNIOWY

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 16

Nazwa : PAKIET 16 - ZESTAWY DO CHEMIOTERAPII

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 17

Nazwa : PAKIET 17 - ZESTAWY DO CHEMIOTERAPII

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 18

Nazwa : PAKIET 18 - STRZYKAWKI

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 19

Nazwa : PAKIET 19 - STRZYKAWKI

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 20

Nazwa : PAKIET 20 - STRZYKAWKI

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 21

Nazwa : PAKIET 21 - TLENOTERAPIA

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 22

Nazwa : PAKIET 22 - PRZYRZĄDY DO TOALETY DRZEWA OSKRZELOWEGO

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 23

Nazwa : PAKIET 23 - PRZYRZĄDY DO TOALETY DRZEWA OSKRZELOWEGO

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 24

Nazwa : PAKIET 24 - PRZYRZĄDY DO TOALETY DRZEWA OSKRZELOWEGO

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 25

Nazwa : PAKIET 25 - CEWNIKI, WORKI UROLOGICZNE

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 26

Nazwa : PAKIET 26 - ZESTAW DO WEWNĘTRZNEGO SZYNOWANIA

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 27

Nazwa : PAKIET 27 - CEWNIK PEZZERA

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 28

Nazwa : PAKIET 28 – ZGŁĘBNIKI DO ŻYWIENIA

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 29

Nazwa : PAKIET 29 - PRZYRZĄDY DO ŻYWIENIA

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 30

Nazwa : PAKIET 30 – PRZYRZĄDY DO ŻYWIENIA

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 31

Nazwa : PAKIET 31 – PRZYRZĄDY DO ŻYWIENIA

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 32

Nazwa : PAKIET 32 - ELEKTRODY

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 33

Nazwa : PAKIET 33 - OPATRUNKI MOCUJĄCE

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 34

Nazwa : PAKIET 34 - OPATRUNKI MOCUJĄCE

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 35

Nazwa : PAKIET 35 – IGŁY DO TREPANOBIOPSJI

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 36

Nazwa : PAKIET 36 – KANKI

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 37

Nazwa : PAKIET 37 – ZESTAW DO CEWNIKOWANIA

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 38

Nazwa : PAKIET 38 - PENSETY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 39

Nazwa : PAKIET 39 – KOŃCÓWKA DO REKTOSKOPÓW

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 40

Nazwa : PAKIET 40 – DREN REDONA

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 41

Nazwa : PAKIET 41 – DREN DO ODSYSANIA POLA OPERACYJNEGO

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 42

Nazwa : PAKIET 42 - ZESTAW WYSOKOCIŚNIENIOWY DO DRENAŻU

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 43

Nazwa : PAKIET 43 - ZESTAW NISOKOCIŚNIENIOWY DO DRENAŻU

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 44

Nazwa : PAKIET 44 - BUTELKI DO ODSYSANIA

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 45

Nazwa : PAKIET 45 – ZESTAWY DO PUNKCJI JAM CIAŁA

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 46

Nazwa : PAKIET 46 - ZESTAW DO PUNKCJI JAMY BRZUSZNEJ

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 47

Nazwa : PAKIET 47 - ZESTAW DO PUNKCJI JAM CIAŁA

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 48

Nazwa : PAKIET 48 - SYSTEM POMIARU CIŚNIENIA ŚRÓDBRZUSZNEGO

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu

73 / 160

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 49

Nazwa : PAKIET 49 - DRENAŻ KLATKI PIERSIOWEJ

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 50

Nazwa : PAKIET 50 – SIATKA PRZEPUKLINOWA

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 51

Nazwa : PAKIET 51 - PASKI CHIRURGICZNE

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 52

Nazwa : PAKIET 52 – ODCIĄGI CHIRURGICZNE

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 53

Nazwa : PAKIET 53 - CZYŚCIK DO ELEKTRONARZĘDZI CHIRURGICZNYCH

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 54

Nazwa : PAKIET 54 - RETRAKTOR

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 55

Nazwa : PAKIET 55 - SZCZOTKA DO CHIRURGICZNEGO MYCIA RĄK

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 56

Nazwa : PAKIET 56 - OSTRZA CHIRURGICZNE

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 57

Nazwa : PAKIET 57 - OPRZYRZĄDOWANIE DO DIATERMII

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 58

Nazwa : PAKIET 58 - MARKERY CHIRURGICZNE

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 59

Nazwa : PAKIET 59 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 60

Nazwa : PAKIET 60 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu

85 / 160

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 61

Nazwa : PAKIET 61 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 62

Nazwa : PAKIET 62 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 63

Nazwa : PAKIET 63 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 64

Nazwa : PAKIET 64 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 65

Nazwa : PAKIET 65 - ZESTAWY MEDYCZNE

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu

90 / 160

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 66

Nazwa : PAKIET 66 - ZESTAWY MEDYCZNE

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 67

Nazwa : PAKIET 67 - ZESTAWY MEDYCZNE

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 68

Nazwa : PAKIET 68 - ZESTAWY MEDYCZNE

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 69

Nazwa : PAKIET 69 – ZESTAWY MEDYCZNE

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 70

Nazwa : PAKIET 70 - ZESTAWY MEDYCZNE

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 71

Nazwa : PAKIET 71 - KOCE

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 72

Nazwa : PAKIET 72 – KOCE TERMICZNE

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 73

Nazwa : PAKIET 73 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 74

Nazwa : PAKIET 74 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 75

Nazwa : PAKIET 75 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 76

Nazwa : PAKIET 76 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 77

Nazwa : PAKIET 77 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 78

Nazwa : PAKIET 78 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 79

Nazwa : PAKIET 79 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 80

Nazwa : PAKIET 80 - PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 81

Nazwa : PAKIET 81 - PRZYRZĄDY DO TOALETY JAMY USTNEJ

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 82

Nazwa : PAKIET 82 - PRZYRZĄDY DO TOALETY JAMY USTNEJ

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 83
Nazwa : PAKIET 83 - WKŁADY DO STRZYKAWEK AUTOMATYCZNYCH Z ŁĄCZNIKAMI
DLA PRACOWNI RTG
1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 84
Nazwa : PAKIET 84 - ZESTAW JEDNORAZOWY DO STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ DO
PRACOWNII REZONANSU MAGNETYCZNEGO
1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 85

Nazwa : PAKIET 85 - OSŁONKI GUMOWE

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 86

Nazwa : PAKIET 86 - PAPIER DO PRINTERA

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 87

Nazwa : PAKIET 87 - IDENTYFIKATORY

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 88

Nazwa : PAKIET 88 - PODKŁADY, PIELUCHOMAJTKI, WKŁADKI ANATOMICZNE

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 89

Nazwa : PAKIET 89 - WYPOSAŻENIE DO EKG

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 90

Nazwa : PAKIET 90 - POZYCJONERY

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 91

Nazwa : PAKIET 91 - STAZY, CYTAFIX, PREZERWATYWY, ŁOPATKI, PATYCZKI, KIELISZKI

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 92

Nazwa : PAKIET 92 - ŻELE

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 93

Nazwa : PAKIET 93 – WZIERNIKI CYTOLOGICZNE

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 94

Nazwa : PAKIET 94 - SZCZOTECZKI DO POBIERANIA CYTOLOGII

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 95

Nazwa : PAKIET 95 - IGŁY DO BIOPSJI

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 96

Nazwa : PAKIET 96 - PROWADNICA DO IGŁY

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 97

Nazwa : PAKIET 97 - IGŁY DO BIOPSJI

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 98

Nazwa : PAKIET 98 - POJEMNIKI

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 99

Nazwa : PAKIET 99 - POJEMNIKI NA WYCINKI

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 100

Nazwa : PAKIET 100 - KACZKI JEDNORAZOWE

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 101

Nazwa : PAKIET 101 - RĘKAWICE MEDYCZNE

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 102
WODNĄ

Nazwa : PAKIET 102 - RĘKAWY PAPIEROWO FOLIOWE DO STERYLIZACJI PARĄ

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 103

Nazwa : PAKIET 103 - TOREBKI DO STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 104

Nazwa : PAKIET 104 - WŁÓKNINA DO STERYKLIZACJI PARĄ WODNĄ

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu

129 / 160

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 105

Nazwa : PAKIET 105 - TESTY BIOLOGICZNE

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 106

Nazwa : PAKIET 106 - TESTY POZOSTAŁOŚCI BIAŁKOWYCH

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 107

Nazwa : PAKIET 107 - TEST BOWIE DICK

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 108

Nazwa : PAKIET 108 - TESTY CHEMICZNE

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 109

Nazwa : PAKIET 109 - TAŚMA KONTROLNA DO STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 110

Nazwa : PAKIET 110 - KASETA STERRAD

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 111

Nazwa : PAKIET 111 CHEMICZNY WSKAŹNIK DO STERYLIZACJI PLAZMOWEJ

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 112

Nazwa : PAKIET 112 - TEST BIOLOGICZNY DO STERYLIZACJI PLAZMOWEJ

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 113

Nazwa : PAKIET 113 - OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI PLAZMOWEJ

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 114

Nazwa : PAKIET 114 - WSKAŹNIKI

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 115
JELITOWYCH

Nazwa : PAKIET 115 - ZESTAW DO LECZENIA NIESZCZELNOŚCI ZESPOLEŃ

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 116

Nazwa : PAKIET 116 - SYSTEM DO KONTROLOWANEJ ZBIÓRKI STOLCA

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 117

Nazwa : PAKIET 117 - OBŁOŻENIA CHIRURGICZNE STERYLNE

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 118

Nazwa : PAKIET 118 - SERWETY I FARTUCHY CHIRURGICZNE, STERYLNE

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 119

Nazwa : PAKIET 119 - SERWETY OCHRONNE

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 120
Nazwa : PAKIET 120 - CZEPKI, FARTUCHY, PRZEŚCIERADŁA, PODKŁADY,
OCHRANIACZE, MYJKI, SZORTY
1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 121

Nazwa : PAKIET 121 - KAPCIE WŁÓKNINOWE

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 122

Nazwa : PAKIET 122 - KOMBINEZONY STERYLNE

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 123

Nazwa : PAKIET 123 - ENDOSKOPIA

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 124
Nazwa : PAKIET 124 - ZNACZNIKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE PRZY RADIOTERAPII
KIEROWANEJ (IGRT)
1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 125

Nazwa : PAKIET 125 - PRODUKTY Z PULPY CELULOZOWEJ

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 126

Nazwa : PAKIET 126 - IGŁY BIOPSYJNE QUICK CORE

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 127

Nazwa : PAKIET 127 - WORKI KOLOSTOMIJNE

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 128

Nazwa : PAKIET 128 - ZACISKI

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 129

Nazwa : PAKIET 129 - OSTRZA DO STRZYGARKI

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 130

Nazwa : PAKIET 130 - FILTRY PANITUMUMABU

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 131

Nazwa : PAKIET 131 - PASKI DO GLUKOMETRU

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 132

Nazwa : PAKIET 132 - OPRZYRZĄDOWANIE DO LAPAROSKOPII

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego
jednorazowego użytku z podziałem na 133 pakiety.
Część nr : 133

Nazwa : PAKIET 133 - AKCESORIA DO ZABIEGÓW LAPARASKOPOWYCH

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33141000
33141220
33141323
33162000
33171000
33151000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne

Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/18/WE

Kategoria nr [1]

Przedmiot

1

Usługi konserwacyjne i naprawcze

2

Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3

Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4

Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5

Usługi telekomunikacyjne

6

Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7

Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8

Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9

Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10

Usługi badania rynku i opinii publicznej

11

Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12

Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13

Usługi reklamowe

14

Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15

Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16

Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7]

Przedmiot

17

Usługi hotelarskie i restauracyjne

18

Usługi transportu kolejowego

19

Usługi transportu wodnego

20

Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21

Usługi prawnicze

22

Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25

Usługi społeczne i zdrowotne

26

Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]

27

Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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