
PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 61

Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I :  Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  WSS im. M. Kopernika w Łodzi Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Pabianicka 62

Miejscowość:  Łódź Kod pocztowy:  93-513 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 426895819

Osoba do kontaktów:  Agnieszka Ornoch

E-mail:  przetargi@kopernik.lodz.pl Faks:  +48 426895409

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.kopernik.lodz.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

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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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 :
25/ZP/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy
materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.
Kopernika w Łodzi.

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 Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:  _____

Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 – 513 Łódź

Kod NUTS:  PL113

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 : 
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albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)

_____

II.1.5)  Krótki opis zamówienia lub zakupu :
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi wyszczególnionych ilościowo i
asortymentowo oraz opisanych szczegółowo w załączniku nr 2 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 33 pakiety.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110  

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)
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Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:    tak   nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana)  _____  albo Zakres: między :  _____  i:  _____   
(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 :  36   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)
1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 77 045,00 zł. (słownie:
siedemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści pięć złotych). Podział kwot wadium na poszczególne pakiety
przedstawia się następująco:
Nr pakietu Wadium
1 90,00 zł
2 3 200,00 zł
3 1 500,00 zł
4 900,00 zł
5 30,00 zł
6 3 700,00 zł
7 2 600,00 zł
8 48,00 zł
9 70,00 zł
10 640,00 zł
11 4 800,00 zł
12 57,00 zł
13 5 350,00 zł
14 1 500,00 zł
15 200,00 zł
16 3 350,00 zł
17 1 000,00 zł
18 370,00 zł
19 60,00 zł
20 2 600,00 zł
21 27,00 zł
22 76,00 zł
23 140,00 zł
24 150,00 zł
25 840,00 zł
26 1 000,00 zł
27 1 750,00 zł
28 47,00 zł
29 26 400,00 zł
30 150,00 zł
31 2 100,00 zł
32 1 500,00 zł
33 10 800,00 zł
2. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:
PeKaO S.A. V Oddział/Łódź 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960
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do dnia składania ofert z zaznaczeniem:
„Wadium na dostawy materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. - Nr sprawy 25/ZP/13 ”.
3. Oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tytułu wadium faktycznie wpłyną na konto
Zamawiającego do dnia i godziny składania oferty. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
4. Wadium może być wniesione w pieniądzu lub innych przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych formach. Jeżeli wadium będzie wniesione w formie gwarancji albo poręczenia to jego
oryginał musi być załączony do oferty.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego w pkt. 1.
6. Oferta nie zabezpieczona wymaganym przez ustawę wadium zostanie odrzucona.
7. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, i 4 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
8. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek wymienionych
w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Termin płatności za przedmiot zamówienia wynosi 60 dni liczone od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
 (jeżeli dotyczy)
_____

III.1.4) Inne szczególne warunki:  (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :   tak   nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____

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:

1. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy należy
przedłożyć:
a)oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ;
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP należy
przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 4 do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
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c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania
ofert,
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
h) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp
(załączyć tylko w przypadku przynależności do grupy kapitałowej).
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
A. Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
d) Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 , 10-11 ustawy
– wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w punkcie A, zastępuje się je dokumentem
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
B. Dokument lub dokumenty wystawione dla wykonawcy który ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej a osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10-11 ustawy PZP mają miejsce zamieszkania poza
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy PZP mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem z zachowaniem w/w terminu.
4. Warunki wymagane przy złożeniu oferty wspólnej kilku przedsiębiorców (konsorcjum, spółka cywilna).
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
a) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/ partnera
wiodącego;
b) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty. Przedstawiciele / wiodący
partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z
partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.
c) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań,
d) Dokumenty z pkt. 2 a) - h) każdy z podmiotów składa osobno, dokumenty w zakresie pkt. 1 oraz
zabezpieczenie oferty wadium, jeżeli jest wymagane podmioty składają razem.
e) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego wykonawcę.

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

1. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę
warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy
należy przedłożyć:
a) oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP – zgodnie z
załącznikiem nr 3 do SIWZ;
b) informacji banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może
przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej może przedstawić inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza
spełnianie opisanych przez Zamawiającego warunków.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
Za spełnienie warunku Zamawiający uzna posiadanie
środków finansowych lub zdolność kredytową na
poziomie:
Nr pakietu Środki finansowe
1 800,00 zł
2 29 000,00 zł
3 14 000,00 zł
4 8 000,00 zł
5 270,00 zł
6 33 000,00 zł
7 24 000,00 zł
8 400,00 zł
9 650,00 zł
10 6 000,00 zł
11 43 000,00 zł
12 500,00 zł
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Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający w celu oceny,
czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:
1. w przypadku warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 pkt 4 ustawy – dokumentów, o których mowa
w ust. 1 pkt 9–11 rozporządzenia, a także innych
dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej i
finansowej, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2. dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego
podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z
innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia.
W postępowaniach o udzielenie zamówienia
publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od
dnia wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane, wykonawca
w miejsce poświadczeń, może przedkładać dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług
oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie,
określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich
te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226,
poz.1817).

13 48 000,00 zł
14 14 000,00 zł
15 2 000,00 zł
16 30 000,00 zł
17 10 000,00 zł
18 3 500,00 zł
19 500,00 zł
20 23 000,00 zł
21 200,00 zł
22 700,00 zł
23 1 300,00 zł
24 1 400,00 zł
25 7 600,00 zł
26 9 000,00 zł
27 16 000,00 zł
28 430,00 zł
29 240 000,00 zł
30 1 300,00 zł
31 20 000,00 zł
32 14 000,00 zł
33 98 000,00 zł
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego
powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach
innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs
PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków
udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń oraz
dokumentów o których mowa w rozdziale V niniejszej
SIWZ.
W przypadku składania oferty na większą ilość
pakietów niż jeden, Wykonawca zobowiązany jest
spełnić ten warunek sumując kwoty poszczególnych
pakietów.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

1. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę
warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy
należy przedłożyć:
a) oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP – zgodnie z
załącznikiem nr 3 do SIWZ;
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 2 dostawy
rodzajowo odpowiadające przedmiotowi zamówienia o
wartości brutto minimum:
Nr pakietu Wartość dostaw
1 800,00 zł
2 29 000,00 zł
3 14 000,00 zł
4 8 000,00 zł
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okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie; -
Załącznik nr 8 do SIWZ;
Dowodami o których mowa wyżej są:
1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal
wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postepowaniu albo ofert;
2. w przypadku zamówień na dostawy lub usługi –
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w
pkt. 1
3. w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na
rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi
wskazane w wykazie, o którym mowa w punkcie b)
zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w
punkcie b).
UWAGA!
Zamawiający stawiając powyższy warunek udziału w
postępowaniu, skorzystał z możliwości wynikającej
z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane.
c) informacji banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie
wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie
może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej może przedstawić inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza
spełnianie opisanych przez Zamawiającego warunków.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający w celu oceny,
czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:
1. w przypadku warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 pkt 4 ustawy – dokumentów, o których mowa
w ust. 1 pkt 9–11 rozporządzenia, a także innych

5 270,00 zł
6 33 000,00 zł
7 24 000,00 zł
8 400,00 zł
9 650,00 zł
10 6 000,00 zł
11 43 000,00 zł
12 500,00 zł
13 48 000,00 zł
14 14 000,00 zł
15 2 000,00 zł
16 30 000,00 zł
17 10 000,00 zł
18 3 500,00 zł
19 500,00 zł
20 23 000,00 zł
21 200,00 zł
22 700,00 zł
23 1 300,00 zł
24 1 400,00 zł
25 7 600,00 zł
26 9 000,00 zł
27 16 000,00 zł
28 430,00 zł
29 240 000,00 zł
30 1 300,00 zł
31 20 000,00 zł
32 14 000,00 zł
33 98 000,00 zł
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane oraz załączenie
dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego
powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach
innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs
PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
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dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej i
finansowej, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2. dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego
podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z
innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia.
W postępowaniach o udzielenie zamówienia
publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od
dnia wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane, wykonawca
w miejsce poświadczeń, może przedkładać dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług
oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie,
określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.
1817).

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 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)

Negocjacyjna przyspieszona 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 Waga Kryteria Waga
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

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)
25/ZP/13

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:  29/07/2013  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:  30/07/2013  Godzina:  10:00

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 : 30/07/2013        (dd/mm/rrrr)    Godzina11:00
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:  W.S.S im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 93-513 Łódź
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: 
05.2016

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 
_____

VI.3) Informacje dodatkowe:   (jeżeli dotyczy)
1. Zamawiający będzie oceniał każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) dla pakietów 4, 30, 31, 32, 33
Lp. Kryterium Ranga
1. Cena 60%
2. Jakość 40%
RAZEM 100%
b) dla pozostałych pakietów
Lp. Kryterium Ranga
1. Cena 100%
RAZEM 100%
Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. prawo zamówień publicznych strony przewidują
możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach:
1) wprowadzenia wyrobu medycznego nowego lub udoskonalonego, spełniającego parametry wymagane
w SIWZ, pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż wyrób objęty
zamówieniem początkowym. Ewentualna zmiana wyrobu może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy,
poprzez zawarcie aneksu w którym dotychczasowy wyrób zostanie wykreślony i zastąpiony wyrobem
zmodyfikowanym lub udoskonalonym,
2) wycofania wyrobu medycznego z produkcji. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostarczenie wyrobu
zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową pod warunkiem zachowania ceny
jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż wyrób objęty zamówieniem początkowym. Ewentualna
zmiana wyrobu może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu mocą którego
nastąpi wykreślenie z umowy wyrobu wycofanego z produkcji i zastąpienie go wyrobem zamiennym,
3) podwyższenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena netto, cena brutto pozostaje
bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących.
Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć
aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego. Na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy strony mogą
zawrzeć również aneks, mocą którego nastąpi podwyższenie ceny brutto, przy pozostawieniu ceny netto bez
zmian oraz przy zachowaniu niezmiennej wartości brutto całej umowy.
4) obniżenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian.
Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa
zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks
porządkujący na wniosek Zamawiającego,
5) zmiany polegającej na zamianie niewykorzystanego asortymentu obejmującego powyższą umowę na
asortyment już wykorzystany z tej umowy, z zastrzeżeniem, iż całkowita wartość brutto umowy nie może ulec
zmianie; zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
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6) tymczasowej zmiany przedmiotowej /wyrób medyczny zamienny/, jeśli wystąpi przejściowy brak wyrobu z
przyczyn leżących po stronie producenta, przy jednoczesnym dostarczeniu wyrobu zamiennego o parametrach
nie gorszych od wyrobu objętego umową oraz przy zachowaniu ceny jednostkowej; zmiana nastąpi w formie
aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności; w wyjątkowych przypadkach zmiana może
nastąpić również pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Kierownika Apteki Szpitalnej (dopuszcza się
również zgodę wyrażoną za pośrednictwem faksu);
7) w przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 w terminie na jaki umowa
została zawarta, termin ten może ulec przedłużeniu o czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy; zmiana
nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

VI.4) Procedury odwoławcze: 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  Krajowa Izba Odwolawcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

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)
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
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7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy prawo zamówień
publicznych albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 7 i 8 wnosi się, w przypadku zamówień,
których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy Prawo zamówień publicznych - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia;
10. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku
nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż
w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
14. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie
stanowią inaczej.
15. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
16. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze
Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. z
późn.zm. – Kodeks postępowania cywilnego.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Oficjalna nazwa:  Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
17/06/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-080928
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

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

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ 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)
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ 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
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

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

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość _____ Kod pocztowy _____

Państwo _____

-------------------- (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   25/ZP/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 1      Nazwa : Pakiet nr 1

1) Krótki opis:
Kieszeń na narzędzia 24cm x 46 cm 2 części przylepne, 3 przedziały kieszeni, jałowa.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110  

3) Wielkość lub zakres:
Kieszeń na narzędzia 24cm x 46 cm 2 części przylepne, 3 przedziały kieszeni, jałowa. szt 500

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   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   25/ZP/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 2      Nazwa : Pakiet nr 2

1) Krótki opis:
1 Przylepiec na tkaninie bawełnianej pokrytej klejem akrylowym z ząbkowanymi krawędziami na całej długości 5
cm x 9,14m x 1szt
2 Przylepiec chirurgiczny z przezroczystej foliii polietylenowej z makroperforacją na całej powierzchni bez
lateksu, kauczuku i tlenku cynku 2,5 cm x 5m x 1szt
3 Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej rozmiar 5 cm x 7,2 cm z x 1szt,
4 Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej rozmiar 10 cm x 10 cm x 1szt,
5 Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej rozmiar 10 cm x 20 cm x 1szt,
6 Przylepiec chirurgiczny, z włókniny poliestrowej, hypoalergiczny, 5 cm x 9,14 m x 1szt,
7 Hypoalergiczny plaster chirurgiczny z rozciągliwej włókniny z opatrunkiem absorbcyjnym na papierze
zabezpieczającym bez lateksu, kauczuku, tlenku cynku 8 cm x 1 m x 1 szt,

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110  

3) Wielkość lub zakres:

1 Przylepiec na tkaninie bawełnianej pokrytej klejem akrylowym z ząbkowanymi krawędziami na całej długości 5
cm x 9,14m x 1szt szt 2 500
2 Przylepiec chirurgiczny z przezroczystej foliii polietylenowej z makroperforacją na całej powierzchni bez
lateksu, kauczuku i tlenku cynku 2,5 cm x 5m x 1szt szt 32 000
3 Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej rozmiar 5 cm x 7,2 cm z x 1szt, szt 30 000
4 Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej rozmiar 10 cm x 10 cm x 1szt, szt 13 000
5 Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej rozmiar 10 cm x 20 cm x 1szt, szt 6 000
6 Przylepiec chirurgiczny, z włókniny poliestrowej, hypoalergiczny, 5 cm x 9,14 m x 1szt, szt 3 000
7 Hypoalergiczny plaster chirurgiczny z rozciągliwej włókniny z opatrunkiem absorbcyjnym na papierze
zabezpieczającym bez lateksu, kauczuku, tlenku cynku 8 cm x 1 m x 1 szt, szt 1 000
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
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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   25/ZP/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 3      Nazwa : Pakiet nr 3

1) Krótki opis:
1. Środek do ochrony skóry w płynie. x 1szt;
2 Środek do ochrony skóry w kremie. opak. min. 90g. x 1szt;

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110  

3) Wielkość lub zakres:

1. Środek do ochrony skóry w płynie. x 1szt; szt 500
2 Środek do ochrony skóry w kremie. opak. min. 90g. x 1szt; szt 1 500
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   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   25/ZP/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 4      Nazwa : Pakiet nr 4

1) Krótki opis:
1 Jałowa samoprzylepna, antyrefleksyjna folia operacyjna, o wymiarze całkowitym 20 cm x 20 cm ( pole klejowe
10 cm x 20 cm )
2 Jałowa samoprzylepna, antyrefleksyjna folia operacyjna, o wymiarze całkowitym 38 cm x 25 cm ( pole klejowe
28 cm x 25 cm )
3 Jałowa samoprzylepna, antyrefleksyjna folia operacyjna o wymiarze całkowitym 90 cm x 60 cm ( pole klejowe
60 cm x 60 cm )

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110  

3) Wielkość lub zakres:

1 Jałowa samoprzylepna, antyrefleksyjna folia operacyjna, o wymiarze całkowitym 20 cm x 20 cm ( pole klejowe
10 cm x 20 cm ) szt 2 000
2 Jałowa samoprzylepna, antyrefleksyjna folia operacyjna, o wymiarze całkowitym 38 cm x 25 cm ( pole klejowe
28 cm x 25 cm ) szt 5 500
3 Jałowa samoprzylepna, antyrefleksyjna folia operacyjna o wymiarze całkowitym 90 cm x 60 cm ( pole klejowe
60 cm x 60 cm ) szt 200
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Kryterium Ranga
Cena 60%
Jakość 40%
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RAZEM 100%
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   25/ZP/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 5      Nazwa : Pakiet nr 5

1) Krótki opis:
Rękaw na kończynę jałowy 80 cm x 45 cm

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110  

3) Wielkość lub zakres:
Rękaw na kończynę jałowy 80 cm x 45 cm szt 500

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   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   25/ZP/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 6      Nazwa : Pakiet nr 6

1) Krótki opis:
1 Gaza bawełniana 17 nitkowa niejałowa szerokość 85cm -90 cm długość 50 mb
2 Gaza bawełniana 17 nitkowa niejałowa szerokość 85cm -90 cm długość 100 mb

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110  

3) Wielkość lub zakres:

1 Gaza bawełniana 17 nitkowa niejałowa szerokość 85cm -90 cm długość 50 mb op 1 000
2 Gaza bawełniana 17 nitkowa niejałowa szerokość 85cm -90 cm długość 100 mb op 1 500
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   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   25/ZP/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 7      Nazwa : Pakiet nr 7

1) Krótki opis:
1 Kompresy gazowe niejałowe 17 nitkowe 8 warstwowe 7,5 cm x 7,5 cm w opakowaniach po 100 szt. Waga
opakowania (kompresy razem z opakowaniem, nie mniej niż 145 g)
2 Kompresy gazowe niejałowe 17 nitkowe 8 warstwowe 10 cm x 10 cm w opakowaniach po 100 szt. Waga
opakowania (kompresy razem z opakowaniem, nie mniej niż 239 g)

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110  

3) Wielkość lub zakres:

1 Kompresy gazowe niejałowe 17 nitkowe 8 warstwowe 7,5 cm x 7,5 cm w opakowaniach po 100 szt. Waga
opakowania (kompresy razem z opakowaniem, nie mniej niż 145 g) op 12 000
2 Kompresy gazowe niejałowe 17 nitkowe 8 warstwowe 10 cm x 10 cm w opakowaniach po 100 szt. Waga
opakowania (kompresy razem z opakowaniem, nie mniej niż 239 g) op 8 000
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   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   25/ZP/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 8      Nazwa : Pakiet nr 8

1) Krótki opis:
Kompresy wysokochłonne, jałowe z włókniny w zewnętrznej warstwie oraz pulpy celulozowej wewnątrz 10 cm x
15 cm x 1szt,

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110  

3) Wielkość lub zakres:
Kompresy wysokochłonne, jałowe z włókniny w zewnętrznej warstwie oraz pulpy celulozowej wewnątrz 10 cm x
15 cm x 1szt, szt 3 000

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   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   25/ZP/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 9      Nazwa : Pakiet nr 9

1) Krótki opis:
Setony gazowe niejałowe 4 warstwowe 2 m x 1 cm

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110  

3) Wielkość lub zakres:
Setony gazowe niejałowe 4 warstwowe 2 m x 1 cm szt 4 000

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   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   25/ZP/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 10      Nazwa : Pakiet nr 10

1) Krótki opis:
Serweta operacyjna z gazy 17 nitkowej 4 warstwowa 45 cm x 45 cm biała niejałowa z nitką RTG i tasiemkąszt
23 000

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110  

3) Wielkość lub zakres:
Serweta operacyjna z gazy 17 nitkowej 4 warstwowa 45 cm x 45 cm biała niejałowa z nitką RTG i tasiemkąszt
23 000

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   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   25/ZP/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 11      Nazwa : Pakiet nr 11

1) Krótki opis:
Kompresy włókninowe jałowe 30 g w opakowaniu typu peel-pack 5 cm x 5 cm a 2 szt

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110  

3) Wielkość lub zakres:
Kompresy włókninowe jałowe 30 g w opakowaniu typu peel-pack 5 cm x 5 cm a 2 szt

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   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   25/ZP/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 12      Nazwa : Pakiet 12

1) Krótki opis:
Gips chirurgiczny szybkowiążący a 5 kg

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110  

3) Wielkość lub zakres:
Gips chirurgiczny szybkowiążący a 5 kg op 150

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   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   25/ZP/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 13      Nazwa : Pakiet nr 13

1) Krótki opis:
1 Pakiet kompresów jałowych gazowych z nitką RTG ( 17n. 12w.) 10 cm x 10 cm 5 x 10 szt; pakiet 12 000
2 Pakiet serwet gazowych, jałowych (4w. 17n). Z nitką RTG 45 cm x 45 cm a 1 szt.;
3 Pakiet operacyjny:
6x10 szt kompresów gazowych jałowych z nitką RTG
17n 12w 10 cm x 10 cm
5 szt tupfer fasolka z nitką RTG 15 cm x 15 cm
1 szt seton gazowy z nitką RTG 1 cm x 2 m
4 Pakiet operacyjny:
3x10 szt kompresów gazowych jałowych z nitką RTG (17n 12w) 10c m x 10 cm
2 szt serweta gazowa jałowa z nitką RTG (4w 17n ) 45cm x 70 cm
1 szt seton gazowy z nitką RTG 1 cm x 2 m
5 Pakiet kompresów jałowych gazowych z nitką RTG ( 17n. 12w.)
2 x 10 szt 10 cm x 10 cm
2 x 10 szt 7,5 cm x 7,5 cm
6 Pakiet kompresów jałowych gazowych z nitką RTG (17n 12w ) 1 x 10 szt 7,5 cm x 7,5 cm
7 Pakiet kompresów jałowych gazowych z nitką RTG (17n 12w )
2 x 10 szt 5 cm x 5 cm
1 x 10 szt 7,5 cm x 7,5 cm

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110  

3) Wielkość lub zakres:

1 Pakiet kompresów jałowych gazowych z nitką RTG ( 17n. 12w.) 10 cm x 10 cm 5 x 10 szt; pakiet 12 000
2 Pakiet serwet gazowych, jałowych (4w. 17n). Z nitką RTG 45 cm x 45 cm a 1 szt.; pakiet 300
3 Pakiet operacyjny:
6x10 szt kompresów gazowych jałowych z nitką RTG
17n 12w 10 cm x 10 cm
5 szt tupfer fasolka z nitką RTG 15 cm x 15 cm
1 szt seton gazowy z nitką RTG 1 cm x 2 m
pakiet 1 000
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4 Pakiet operacyjny:
3x10 szt kompresów gazowych jałowych z nitką RTG (17n 12w) 10c m x 10 cm
2 szt serweta gazowa jałowa z nitką RTG (4w 17n ) 45cm x 70 cm
1 szt seton gazowy z nitką RTG 1 cm x 2 m
pakiet 1 500
5 Pakiet kompresów jałowych gazowych z nitką RTG ( 17n. 12w.)
2 x 10 szt 10 cm x 10 cm
2 x 10 szt 7,5 cm x 7,5 cm
pakiet 4 500
6 Pakiet kompresów jałowych gazowych z nitką RTG (17n 12w ) 1 x 10 szt 7,5 cm x 7,5 cm ; pakiet 4 000
7 Pakiet kompresów jałowych gazowych z nitką RTG (17n 12w )
2 x 10 szt 5 cm x 5 cm
1 x 10 szt 7,5 cm x 7,5 cm
pakiet 500
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   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   25/ZP/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 14      Nazwa : Pakiet nr 14

1) Krótki opis:
1 Pakiet tupferów gazowych jałowych (17n. 4w). Z nitką RTG fasolka 15 cm x 15 cm a 10 szt
2 Pakiet setonów gazowych jałowych (17n. 4w). Z nitką RTG 10 cm x 2 m a 1 szt
3 Pakiet operacyjny:
2 x 10 szt kompresów gazowych jałowych z nitką RTG (17n 12w) 10 cm x 10 cm
2 x 10 szt kompresów gazowych jałowych z nitką RTG (17n 12w) 7,5 cm x 7,5 cm
20 tupferów rożki z nitką RTG 18 cm x 18 cm
4 Pakiet operacyjny:
10 x 10 szt kompresów gazowych jałowych z nitką RTG (17n 12w) 10 cm x 10 cm
1 x 5 szt kompresów gazowych jałowych z nitką RTG (17n 12w ) 10 cm x 20 cm
5 szt serweta gazowa jałowa z nitką RTG (4w 17n ) 45 cm x 45 cm
40 szt tupfer fasolka z nitką RTG 15 cm x 15 cm
5 Pakiet operacyjny:
16 x 10 szt kompresów gazowych jałowych z nitką RTG (17n 12w) 10 cm x 10 cm
1 x 10 szt kompresów gazowych jałowych z nitką RTG (17n 12w) 10 cm x 20 cm
10 szt serweta gazowa jałowa z nitką RTG (4w 17n) 45 cm x 45 cm
20 szt tupfer fasolka z nitką RTG 15 cm x 15 cm
6 Pakiet serwet gazowych, jałowych (4w. 17n). Z nitką RTG 30 cm x 30 cm a 1 szt

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110  

3) Wielkość lub zakres:

1 Pakiet tupferów gazowych jałowych (17n. 4w). Z nitką RTG fasolka 15 cm x 15 cm a 10 szt pakiet 4 000
2 Pakiet setonów gazowych jałowych (17n. 4w). Z nitką RTG 10 cm x 2 m a 1 szt pakiet 2 500
3 Pakiet operacyjny:
2 x 10 szt kompresów gazowych jałowych z nitką RTG (17n 12w) 10 cm x 10 cm
2 x 10 szt kompresów gazowych jałowych z nitką RTG (17n 12w) 7,5 cm x 7,5 cm
20 tupferów rożki z nitką RTG 18 cm x 18 cm
pakiet 1 000
4 Pakiet operacyjny:
10 x 10 szt kompresów gazowych jałowych z nitką RTG (17n 12w) 10 cm x 10 cm
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1 x 5 szt kompresów gazowych jałowych z nitką RTG (17n 12w ) 10 cm x 20 cm
5 szt serweta gazowa jałowa z nitką RTG (4w 17n ) 45 cm x 45 cm
40 szt tupfer fasolka z nitką RTG 15 cm x 15 cm
pakiet 400
5 Pakiet operacyjny:
16 x 10 szt kompresów gazowych jałowych z nitką RTG (17n 12w) 10 cm x 10 cm
1 x 10 szt kompresów gazowych jałowych z nitką RTG (17n 12w) 10 cm x 20 cm
10 szt serweta gazowa jałowa z nitką RTG (4w 17n) 45 cm x 45 cm
20 szt tupfer fasolka z nitką RTG 15 cm x 15 cm
pakiet 200
6 Pakiet serwet gazowych, jałowych (4w. 17n). Z nitką RTG 30 cm x 30 cm a 1 szt pakiet 500
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   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   25/ZP/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 15      Nazwa : Pakiet nr 15

1) Krótki opis:
Spodnie do kolonoskopii wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/ m2 z tasiemką w pasie oraz
otworem w tylnej części spodni rozm. L

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110  

3) Wielkość lub zakres:
Spodnie do kolonoskopii wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/ m2 z tasiemką w pasie oraz
otworem w tylnej części spodni rozm. L szt 3 000

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   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   25/ZP/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 16      Nazwa : Pakiet nr 16

1) Krótki opis:
1 Płynna bariera i zabezpieczenie miejsca operowanego, mikrobiologiczna na bazie cyjanoakrylatu
unieruchamiająca drobnoustroje i uszczelniająca skórę. Do zaopatrzenia pola operacyjnego przy zastosowaniu
obłożeń chirurgicznych. Jednorazowy aplikator umożliwiający aktywację oraz nałożenie warstwy jedną ręką.
Powierzchnia bariery mikrobiologicznej – pole operacyjne 1250 cm2 skóry.
2 Zestaw do endoprotezy biodra-obłożenie do zabiegów wysokiego ryzyka
● Opakowanie zewnętrzne t. multivac
● opakowanie wewnętrzne z włókniny SMS
● 1 szt. Serweta na stolik instrumentariuszki, wzmocniona 150 cm x 231 cm
● 1 szt serweta na stolik Mayo 80 cm x 144 cm
● 1 taśma samoprzylepna 10 cm x 55 cm
● 1 szt osłona na kończynę dolną, elastyczna nieprzemakalna, o strukturze antypoślizgowej, pierwotnie zwinięta
i umożliwiająca aseptycznie zakładanie dzięki dwóm paskom aplikacyjnym 25 cm x 121 cm
● 1 szt serweta z wycięciem 10 cm x 53 cm, nieprzepuszczalna 152 cm x 178 cm z taśmą samoprzylepną
● 1 szt serweta, typu U – ortopedyczna 224 cm x 318 cm – wycięcie 15 cm x 137 cm, z taśmą samoprzylepną,
● 1 szt serweta typu Bar 157 cm x 269 cm z osłonami na ramiona,
3 Osłona Głowy dla Instrumentariuszki – wykonana z materiału SMS
4 Osłona Głowy dla Operatora

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110  

3) Wielkość lub zakres:

1 Płynna bariera i zabezpieczenie miejsca operowanego, mikrobiologiczna na bazie cyjanoakrylatu
unieruchamiająca drobnoustroje i uszczelniająca skórę. Do zaopatrzenia pola operacyjnego przy zastosowaniu
obłożeń chirurgicznych. Jednorazowy aplikator umożliwiający aktywację oraz nałożenie warstwy jedną ręką.
Powierzchnia bariery mikrobiologicznej – pole operacyjne 1250 cm2 skóry. szt 450
2 Zestaw do endoprotezy biodra-obłożenie do zabiegów wysokiego ryzyka
● Opakowanie zewnętrzne t. multivac
● opakowanie wewnętrzne z włókniny SMS
● 1 szt. Serweta na stolik instrumentariuszki, wzmocniona 150 cm x 231 cm
● 1 szt serweta na stolik Mayo 80 cm x 144 cm
● 1 taśma samoprzylepna 10 cm x 55 cm
● 1 szt osłona na kończynę dolną, elastyczna nieprzemakalna, o strukturze antypoślizgowej, pierwotnie zwinięta
i umożliwiająca aseptycznie zakładanie dzięki dwóm paskom aplikacyjnym 25 cm x 121 cm
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● 1 szt serweta z wycięciem 10 cm x 53 cm, nieprzepuszczalna 152 cm x 178 cm z taśmą samoprzylepną
● 1 szt serweta, typu U – ortopedyczna 224 cm x 318 cm – wycięcie 15 cm x 137 cm, z taśmą samoprzylepną,
● 1 szt serweta typu Bar 157 cm x 269 cm z osłonami na ramiona, szt 250
3 Osłona Głowy dla Instrumentariuszki – wykonana z materiału SMS szt 2 000
4 Osłona Głowy dla Operatora - szt 2 000
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   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   25/ZP/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 17      Nazwa : Pakiet nr 17

1) Krótki opis:
Koszula operacyjna jednorazowa wiązana z tyłu na dwa troki, do kolan. Włóknina polipropylenowa o gramaturze
35g/m2

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110  

3) Wielkość lub zakres:
Koszula operacyjna jednorazowa wiązana z tyłu na dwa troki, do kolan. Włóknina polipropylenowa o gramaturze
35g/m2, nieprzezroczysta szt 30 000

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   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   25/ZP/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 18      Nazwa : Pakiet nr 18

1) Krótki opis:
Jałowy, samoprzylepny chłonny opatrunek hydrokoloidowy 15 cm x 15 cm x 1szt, typu Hydrocoll Standard lub
równoważny

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110  

3) Wielkość lub zakres:
Jałowy, samoprzylepny chłonny opatrunek hydrokoloidowy 15 cm x 15 cm x 1szt, typu Hydrocoll Standard lub
równoważny szt 1 300

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   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   25/ZP/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 19      Nazwa : Pakiet nr 19

1) Krótki opis:
Złożone kompresy wysokochłonne cztero warstwowe z celulozową warstwą chłonną, wyjałowione, do ran silnie
sączących 10 cm x 10 cm typu Zetuvit lub równoważne x 1szt

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110  

3) Wielkość lub zakres:
Złożone kompresy wysokochłonne cztero warstwowe z celulozową warstwą chłonną, wyjałowione, do ran silnie
sączących 10 cm x 10 cm typu Zetuvit lub równoważne x 1szt szt 6 000

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   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   25/ZP/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 20      Nazwa : Pakiet nr 20

1) Krótki opis:
Wata celulozowa bielona płaty ( 37 - 40 cm x 57 x 60 cm ) a 5kg

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110  

3) Wielkość lub zakres:
Wata celulozowa bielona płaty ( 37 - 40 cm x 57 x 60 cm ) a 5kg op 4 000

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   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   25/ZP/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 21      Nazwa : Pakiet nr 21

1) Krótki opis:
Kieszeń na narzędzia 37cm x 32cm jeden przedział x 1szt

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110  

3) Wielkość lub zakres:
Kieszeń na narzędzia 37cm x 32cm jeden przedział x 1szt szt 800

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   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   25/ZP/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 22      Nazwa : Pakiet nr 22

1) Krótki opis:
Osłona na rękaw 50 cm, jałowa

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110  

3) Wielkość lub zakres:
Osłona na rękaw 50 cm, jałowa szt 2 000

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   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   25/ZP/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 23      Nazwa : Pakiet nr 23

1) Krótki opis:
Serweta włókninowa jałowa przylepna gramatura min. 57.5 g/m2 175 cm x 180 cm x 1szt

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110  

3) Wielkość lub zakres:
Serweta włókninowa jałowa przylepna gramatura min. 57.5 g/m2 175 cm x 180 cm x 1szt szt 750

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   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   25/ZP/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 24      Nazwa : Pakiet nr 24

1) Krótki opis:
Opatrunek do interaktywnego leczenia ran, jałowy o dużej chłonności. 10 cm x 10 cm x 1szt typu Tender Wet 24
lub równoważne szt 800

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110  

3) Wielkość lub zakres:
Opatrunek do interaktywnego leczenia ran, jałowy o dużej chłonności. 10 cm x 10 cm x 1szt typu Tender Wet 24
lub równoważne szt 800

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   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   25/ZP/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 25      Nazwa : Pakiet nr 25

1) Krótki opis:
Jałowe podkładki opatrunkowe pod tracheostomię Hydroaktywny opatrunek z pianki poliuretanowej o specjalnej
strukturze porów z nacięciem w kształcie litery Y, do zaopatrzenia przetoki tchawiczej, rozmiar 8 cm x 8 cm x
1szt

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110  

3) Wielkość lub zakres:
Jałowe podkładki opatrunkowe pod tracheostomię Hydroaktywny opatrunek z pianki poliuretanowej o specjalnej
strukturze porów z nacięciem w kształcie litery Y, do zaopatrzenia przetoki tchawiczej, rozmiar 8 cm x 8 cm x
1szt szt 7 000

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   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   25/ZP/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 26      Nazwa : Pakiet nr 26

1) Krótki opis:
1 Opaska gipsowa, rozmiar 3m x 12cm x 2 szt.,
2 Opaska gipsowa, rozmiar 3m x 14cm x 2 szt.,

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110  

3) Wielkość lub zakres:

1 Opaska gipsowa, rozmiar 3m x 12cm x 2 szt., op 10 000
2 Opaska gipsowa, rozmiar 3m x 14cm x 2 szt., op 18 000
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   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   25/ZP/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 27      Nazwa : Pakiet nr 27

1) Krótki opis:
1 Antybakteryjna gąbka do drenów i cewników dożylnych nasącząna płynem PHMB 10 cm x 10 cm z gazikiem
chłonnym x 1szt
2 Opatrunek piankowy hydrofilowy składający się z warstwy poliuretanowej impregnowanej 0,5% roztworem
PHMB rozmiar 10 cm x 10 cm a 1szt
3 Opatrunek piankowy hydrofilowy składający się z warstwy poliuretanowej impregnowanej 0,5% roztworem
PHMB rozmiar 10 cm x 20 cm a 1szt
4 Opatrunek piankowy hydrofilowy składający się z warstwy poliuretanowej impregnowanej 0,5% roztworem
PHMB rozmiar 5 cm x 5 cm a 1szt
5 Opatrunek piankowy hydrofilowy składający się z warstwy poliuretanowej impregnowanej 0,5% roztworem
PHMB rozmiar 8,8 cm x 7,5 cm a 1szt

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110  

3) Wielkość lub zakres:

1 Antybakteryjna gąbka do drenów i cewników dożylnych nasącząna płynem PHMB 10 cm x 10 cm z gazikiem
chłonnym x 1szt szt 40 000
2 Opatrunek piankowy hydrofilowy składający się z warstwy poliuretanowej impregnowanej 0,5% roztworem
PHMB rozmiar 10 cm x 10 cm a 1szt szt 700
3 Opatrunek piankowy hydrofilowy składający się z warstwy poliuretanowej impregnowanej 0,5% roztworem
PHMB rozmiar 10 cm x 20 cm a 1szt szt 300
4 Opatrunek piankowy hydrofilowy składający się z warstwy poliuretanowej impregnowanej 0,5% roztworem
PHMB rozmiar 5 cm x 5 cm a 1szt szt 200
5 Opatrunek piankowy hydrofilowy składający się z warstwy poliuretanowej impregnowanej 0,5% roztworem
PHMB rozmiar 8,8 cm x 7,5 cm a 1szt szt 300
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)
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5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 53 / 61

Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   25/ZP/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 28      Nazwa : Pakiet nr 28

1) Krótki opis:
Kieszeń na narzędzia dwukomorowa 40 cm x 38 cm x 1szt

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110  

3) Wielkość lub zakres:
Kieszeń na narzędzia dwukomorowa 40 cm x 38 cm x 1szt szt 900

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   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   25/ZP/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 29      Nazwa : Pakiet nr 29

1) Krótki opis:
1 Jałowy chirurgiczny fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach
(złożenie typu book folded). Wykonany z materiału typu SMMS o gramaturze min. 35g/m2 z dodatkowymi
nieprzemakalnymi wzmocnieniami: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej i na
rękawach o gramaturze min. 40,5g/m2. rozmiar 130 cm
2 Jałowy chirurgiczny fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach
(złożenie typu book folded). Wykonany z materiału typu SMMS o gramaturze min. 35g/m2 z dodatkowymi
nieprzemakalnymi wzmocnieniami: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej i na
rękawach o gramaturze min. 40,5g/m2.. rozmiar 150 cm
3 Jałowy chirurgiczny fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach
(złożenie typu book folded). Wykonany z materiału typu SMMS o gramaturze min. 35g/m2 z dodatkowymi
nieprzemakalnymi wzmocnieniami: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej i na
rękawach o gramaturze min. 40,5g/m2. rozmiar 150 cm large
4 Jałowy chirurgiczny fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach
(złożenie typu book folded). Wykonany z materiału typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m2 z dodatkowymi
nieprzemakalnymi wzmocnieniami: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej i na
rękawach o gramaturze min. 40,5g/m2 rozmiar 120 cm
5 Jałowy chirurgiczny fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach
(złożenie typu book folded). Wykonany z materiału typu SMMS o gramaturze min. 35g/m2 rozmiar 150cm
6 Komplet zabiegowy (ubranie operacyjne),dwuczęściowy (spodnie i bluza), niejałowy wykonany z
nieprześwitującej włókniny typu SMMS o gramaturze min. 45g/m2.. Rozmiar: S,
7 Komplet zabiegowy (ubranie operacyjne),dwuczęściowy (spodnie i bluza), niejałowy wykonany z
nieprześwitującej włókniny typu SMMS o gramaturze min. 45g/m2. Rozmiar: M,
8 Komplet zabiegowy (ubranie operacyjne),dwuczęściowy (spodnie i bluza), niejałowy wykonany z
nieprześwitującej włókniny typu SMMS o gramaturze min. 45g/m2. Rozmiar: L,

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110  

3) Wielkość lub zakres:

1 Jałowy chirurgiczny fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach
(złożenie typu book folded). Wykonany z materiału typu SMMS o gramaturze min. 35g/m2 z dodatkowymi
nieprzemakalnymi wzmocnieniami: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej i na
rękawach o gramaturze min. 40,5g/m2. rozmiar 130 cm szt 32 000
2 Jałowy chirurgiczny fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach
(złożenie typu book folded). Wykonany z materiału typu SMMS o gramaturze min. 35g/m2 z dodatkowymi
nieprzemakalnymi wzmocnieniami: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej i na
rękawach o gramaturze min. 40,5g/m2.. rozmiar 150 cm szt 8 000
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3 Jałowy chirurgiczny fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach
(złożenie typu book folded). Wykonany z materiału typu SMMS o gramaturze min. 35g/m2 z dodatkowymi
nieprzemakalnymi wzmocnieniami: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej i na
rękawach o gramaturze min. 40,5g/m2. rozmiar 150 cm large szt 6 000
4 Jałowy chirurgiczny fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach
(złożenie typu book folded). Wykonany z materiału typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m2 z dodatkowymi
nieprzemakalnymi wzmocnieniami: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej i na
rękawach o gramaturze min. 40,5g/m2 rozmiar 120 cm szt 1 000
5 Jałowy chirurgiczny fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach
(złożenie typu book folded). Wykonany z materiału typu SMMS o gramaturze min. 35g/m2 rozmiar 150cm szt 5
000
6 Komplet zabiegowy (ubranie operacyjne),dwuczęściowy (spodnie i bluza), niejałowy wykonany z
nieprześwitującej włókniny typu SMMS o gramaturze min. 45g/m2.. Rozmiar: S, szt 45 000
7 Komplet zabiegowy (ubranie operacyjne),dwuczęściowy (spodnie i bluza), niejałowy wykonany z
nieprześwitującej włókniny typu SMMS o gramaturze min. 45g/m2. Rozmiar: M, szt 50 000
8 Komplet zabiegowy (ubranie operacyjne),dwuczęściowy (spodnie i bluza), niejałowy wykonany z
nieprześwitującej włókniny typu SMMS o gramaturze min. 45g/m2. Rozmiar: L, szt 50 000
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   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   25/ZP/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 30      Nazwa : Pakiet nr 30

1) Krótki opis:
1 Siatka transparentna, niewchłanialna, polipropylenowa, monofilamentowa, płaska. rozmiar 7,5 cm x 15 cm
2 Siatka transparentna, niewchłanialna, polipropylenowa, monofilamentowa, płaska.. rozmiar 15cm x 15 cm
3 Siatka transparentna, niewchłanialna, polipropylenowa, monofilamentowa, płaska. rozmiar 26cm x 36 cm

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110  

3) Wielkość lub zakres:

1 Siatka transparentna, niewchłanialna, polipropylenowa, monofilamentowa, płaska. rozmiar 7,5 cm x 15 cm szt
45
2 Siatka transparentna, niewchłanialna, polipropylenowa, monofilamentowa, płaska.. rozmiar 15cm x 15 cm szt
45
3 Siatka transparentna, niewchłanialna, polipropylenowa, monofilamentowa, płaska. rozmiar 26cm x 36 cm szt
15
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   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   25/ZP/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 31      Nazwa : Pakiet nr 31

1) Krótki opis:
1 Siatka transparentna z niebieskimi pasami ułatwiającymi ukierunkowanie i implantacje siatki. rozmiar 7,5cm x
15 cm
2 Siatka transparentna z niebieskimi pasami ułatwiającymi ukierunkowanie i implantacje siatki. rozmiar 15 cm x
15 cm
3 Siatka transparentna z niebieskimi pasami ułatwiającymi ukierunkowanie i implantacje siatki. rozmiar 26cm x
36 cm

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110  

3) Wielkość lub zakres:

1 Siatka transparentna z niebieskimi pasami ułatwiającymi ukierunkowanie i implantacje siatki. rozmiar 7,5cm x
15 cm szt 750
2 Siatka transparentna z niebieskimi pasami ułatwiającymi ukierunkowanie i implantacje siatki. rozmiar 15 cm x
15 cm szt 360
3 Siatka transparentna z niebieskimi pasami ułatwiającymi ukierunkowanie i implantacje siatki. rozmiar 26cm x
36 cm szt 90
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   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   25/ZP/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 32      Nazwa : Pakiet nr 32

1) Krótki opis:
1 Siatka transparentna, niewchłanialna, monofilamentowa, lekka, polipropylenowa. Rozmiar 7,5 cm x 15 cm
2 Siatka transparentna, niewchłanialna, monofilamentowa, lekka, polipropylenowa Rozmiar 15 cm x 15 cm
3 Siatka transparentna, niewchłanialna, monofilamentowa, lekka, polipropylenowa. Rozmiar 15cm x 20 cm
4 Siatka transparentna, niewchłanialna, monofilamentowa, lekka, polipropylenowa. Rozmiar 20 cm x 20 cm

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110  

3) Wielkość lub zakres:

1 Siatka transparentna, niewchłanialna, monofilamentowa, lekka, polipropylenowa. Rozmiar 7,5 cm x 15 cm szt
450
2 Siatka transparentna, niewchłanialna, monofilamentowa, lekka, polipropylenowa Rozmiar 15 cm x 15 cm szt
300
3 Siatka transparentna, niewchłanialna, monofilamentowa, lekka, polipropylenowa. Rozmiar 15cm x 20 cm szt
15
4 Siatka transparentna, niewchłanialna, monofilamentowa, lekka, polipropylenowa. Rozmiar 20 cm x 20 cm szt
60
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   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   25/ZP/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Część nr : 33      Nazwa : Pakiet nr 33

1) Krótki opis:
1 Siatka dootrzewnowa płaska, transparentna, jednowarstwowa, cPTFE, Rozmiar 10 cm x 15 cm
2 Siatka dootrzewnowa płaska, transparentna, jednowarstwowa, cPTFE, Rozmiar 20 cm x 15 cm
3 Siatka dootrzewnowa płaska, transparentna, jednowarstwowa, cPTFE, Rozmiar 30 cm x 20 cm
4 Siatka dootrzewnowa płaska, transparentna, jednowarstwowa, cPTFE, Rozmiar 37 cm x 28 cm
5 Siatka dootrzewnowa płaska, transparentna, jednowarstwowa, cPTFE, Rozmiar Ø 13

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110  

3) Wielkość lub zakres:

1 Siatka dootrzewnowa płaska, transparentna, jednowarstwowa, cPTFE, Rozmiar 10 cm x 15 cm szt 45
2 Siatka dootrzewnowa płaska, transparentna, jednowarstwowa, cPTFE, Rozmiar 20 cm x 15 cm szt 45
3 Siatka dootrzewnowa płaska, transparentna, jednowarstwowa, cPTFE, Rozmiar 30 cm x 20 cm szt 30
4 Siatka dootrzewnowa płaska, transparentna, jednowarstwowa, cPTFE, Rozmiar 37 cm x 28 cm szt 30
5 Siatka dootrzewnowa płaska, transparentna, jednowarstwowa, cPTFE, Rozmiar Ø 13 szt 45
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

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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