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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356121-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Chorzów: Materiały medyczne
2021/S 134-356121

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 627-19-23-530
Adres pocztowy: ul. Strzelców Bytomskich 11
Miejscowość: Chorzów
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 41-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: zp@zsm.com.pl 
Tel.:  +48 323499268/298
Faks:  +48 323499299
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.zsm.com.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby apteki (2)
Numer referencyjny: SP ZOZ ZSM/ZP/50/2020

II.1.2) Główny kod CPV
33140000 Materiały medyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego 
i wielorazowego użytku dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w ilości i opisie określonej w specyfikacji 
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asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje 46 pakietów 
(części zamówienia).

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 640 282.54 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 1 - Odzież jednorazowa
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 6 pozycji asortymentowych. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
2 130,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 2 - Uchwyt do lamp operacyjnych serii MediLed
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycję asortymentową. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
720,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 3 - Mankiety ciśnieniowe
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 5 pozycji asortymentowych. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
260,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 4 - Rękawice diagnostyczne (1)
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 2 pozycje asortymentowe. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
48 480,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5 - Rękawice diagnostyczne (2)
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 3 pozycje asortymentowe. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
10 270,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 6 - Koce grzewcze
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycję asortymentową. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
630,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 7 - Sprzęt laparoskopowy
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 27 pozycji asortymentowych. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
3 090,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
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asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycję asortymentową. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Pakiet nr 9 - Akcesoria anastezjologiczne (1)
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 9 pozycji asortymentowych. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
2 130,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 10 - Linia CO2
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 2 pozycje asortymentowe. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
1 010,00 zł.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycje asortymentowe. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
300,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
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5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 12 - Drobny sprzęt medyczny- strzygarki,ostrza,maski
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 14 pozycji asortymentowych. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
1 430,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 13 - Drobny sprzęt medyczny sterylny
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 17 pozycji asortymentowych. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
2 540,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 14 - Akcesoria endoskopowe (1)
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 13 pozycji asortymentowych. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
8 670,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 15 - Akcesoria endoskopowe (2)
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycję asortymentową. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
300,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 16 - Fartuchy sterylne oraz zestaw ochronny
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 3 pozycje asortymentowe. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
6 470,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 17 - Ostrza wymienne jednorazowe do sprzętu motorowego typu Aesculap
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 6 pozycje asortymentowe. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
630,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 18 - Paski do glukometrów
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 2 pozycje asortymentowe. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
760,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
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asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 19 - Sprzęt Chirurgiczny
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 2 pozycje asortymentowe. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Pakiet nr 20 - Maski ochronne
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycja asortymentowa. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
100,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 21 - Klej do membran kolagenowych
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycja asortymentowa. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
140,00 zł.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 22 - Zestawy rur do respiratorów
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 7 pozycji asortymentowych. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
2 070,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
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5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 23 - Zestaw do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego (PRP)
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycja asortymentowa. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
220,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 24 - Ssaki uszne
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycja asortymentowa. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 25 - Akcesoria dla oddział Intensywnej Terapii dla Dzieci
Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 10 pozycji asortymentowych. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
1 100,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 26 - Elektrody do koblacji (1)
Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 2 pozycje asortymentowe. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
540,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 27 - Nabój gazowy
Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycja asortymentowa. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
100,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 28 - Maski do komory hiperbarycznej
Część nr: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycja asortymentowa. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
220,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 29 - Nakładki
Część nr: 29

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycja asortymentowa. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
160,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
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asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 30 - Końcówki do tympanometrii
Część nr: 30

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycja asortymentowa. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Pakiet nr 31 - Końcówki audiologiczne
Część nr: 31

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 2 pozycje asortymentowe. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 32 - Igły do testów skórnych
Część nr: 32

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycję asortymentową. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
660,00 zł.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 33 - Sztyfty do tonometru
Część nr: 33

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 3 pozycje asortymentowe. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
160,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
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5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 34 - Zestaw infuzyjny do pompy MRI
Część nr: 34

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycję asortymentową. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 35 - Akcesoria anestezjologiczne (2)
Część nr: 35

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 4 pozycje asortymentowe. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
800,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 36 - Akcesoria do spirometru Lungtest
Część nr: 36

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycję asortymentową. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 37 - Zestawy do ostrej dializy otrzewnowej
Część nr: 37

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycję asortymentową. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
960,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 38 - Akcesoria anestezjologiczne do monitora Infinity Delta XL
Część nr: 38

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 5 pozycji asortymentowych. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
140,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 39 - Pętle laryngologiczne do usuwania woszczyny
Część nr: 39

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 2 pozycje asortymentowe. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
150,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 40 - Sprzęt endoskopowy
Część nr: 40

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 10 pozycji asortymentowych. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
1 780,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
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asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 41 - Trokary jednorazowe do laparoskopii
Część nr: 41

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 2 pozycje asortymentowe. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
410,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Pakiet nr 42 -Zestawy rur do respiratorów
Część nr: 42

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 3 pozycje asortymentowe. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
100,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 43 - Fartuchy sterylne na bloki operacyjne
Część nr: 43

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 2 pozycje asortymentowe. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
6 600,00 zł.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 44 - Dreny do pompy artroskopowej
Część nr: 44

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycję asortymentową. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
670,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
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5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 45 - Narzędzia manualne do zabiegów artroskopowych
Część nr: 45

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 4 pozycje asortymentowe. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
610,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 46 - Elektrody do koblacji (2)
Część nr: 46

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie do Apteki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet obejmuje 1 pozycję asortymentową. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu. Wadium dla niniejszego pakietu wynosi: 
1 110,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania 
umowy poprzez skorzystanie z „domówienia” obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości i ilości 
asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w specyfikacji 
asortymentowo-cenowej. Domówienie realizowane będzie na podstawie aneksu do umowy i zostało opisane w 
§ 8 Istotnych postanowień umownych - załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, co opisano w § 2 ust. 
5 Istotnych postanowień umownych. Skorzystanie z prawa opcji zmniejszającego ilość i wartość Umowy nie 
wymaga aneksu do umowy. Minimalne gwarantowane Wykonawcy zamówienie to 70 % ilości asortymentu 
ujętego w SAC. Opcja stanowi prawo do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania opisanego w SAC.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 251-628279

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1

Część nr: 1

Nazwa:
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Pakiet nr 1 - Odzież jednorazowa

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/06/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.J.
Adres pocztowy: ul. Częstochowska 38/52
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 93-121
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 71 300.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 37 930.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Pakiet nr 2 - Uchwyt do lamp operacyjnych serii MediLed

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3

Część nr: 3

Nazwa:
Pakiet nr 3 - Mankiety ciśnieniowe

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/06/2021
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V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: LM Line Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kniewska 2K
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 70-846
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 8 970.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 436.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 4

Część nr: 4

Nazwa:
Pakiet nr 4 - Rękawice diagnostyczne (1)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/06/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.K.,
Adres pocztowy: ul. Pod Borem 18,
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 41-808
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
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Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 616 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 657 180.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 5

Część nr: 5

Nazwa:
Pakiet nr 5 - Rękawice diagnostyczne (2)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/06/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.K.,
Adres pocztowy: ul. Pod Borem 18,
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 41-808
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 342 500.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 343 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 6

Część nr: 6

Nazwa:
Pakiet nr 6 - Koce grzewcze

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 7
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Część nr: 7

Nazwa:
Pakiet nr 7 - Sprzęt laparoskopowy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/06/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: YOMED JOANNA WAWRZYNIAK,
Adres pocztowy: ul. Poleska 18 lok. 2,
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 40-733
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 103 120.95 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 103 098.53 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 8

Część nr: 8

Nazwa:
Pakiet nr 8 - Nebulizatory

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 9

Część nr: 9

Nazwa:
Pakiet nr 9 - Akcesoria anastezjologiczne (1)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia
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V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/06/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.J.,
Adres pocztowy: ul. Częstochowska 38/52,
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 93-121
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 71 247.30 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 64 730.50 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 10

Część nr: 10

Nazwa:
Pakiet nr 10 - Linia CO2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 11

Część nr: 11

Nazwa:
Pakiet nr 11 - Kołderka

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/06/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: VEROMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Adres pocztowy: ul. Wolności 94,
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 41-800
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 10 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 10 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 12

Część nr: 12

Nazwa:
Pakiet nr 12 - Drobny sprzęt medyczny- strzygarki,ostrza,maski

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/06/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.J.,
Adres pocztowy: ul. Częstochowska 38/52,
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 93-121
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 47 985.20 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 47 278.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 13

Część nr: 13

Nazwa:
Pakiet nr 13 - Drobny sprzęt medyczny sterylny

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/06/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Dräger Polska Sp. z o.o.,
Adres pocztowy: ul. Posag 7 Panien 1,
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-495
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 84 776.05 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 90 895.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 14

Część nr: 14

Nazwa:
Pakiet nr 14 - Akcesoria endoskopowe (1)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/06/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
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Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BOSTON SCIENTIFIC POLSKA Sp. z o.o.,
Adres pocztowy: Aleja Jana Pawła II 22,
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-133
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 289 290.34 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 197 736.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 15

Część nr: 15

Nazwa:
Pakiet nr 15 - Akcesoria endoskopowe (2)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/06/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SUN-MED SPÓŁKA CYWILNA DOMINIK SIEKIERSKI, SŁAWOMIR NAPARTY,
Adres pocztowy: ul. Franciszkańska 104/112,
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 91-845
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 10 001.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 175.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 16

14/07/2021 S134
https://ted.europa.eu/TED

43 / 61



Dz.U./S S134
14/07/2021
356121-2021-PL

44 / 61

Część nr: 16

Nazwa:
Pakiet nr 16 - Fartuchy sterylne oraz zestaw ochronny

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/06/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: NEOMED Barbara Stańczyk,
Adres pocztowy: ul. Kajki 18,
Miejscowość: Piaseczno
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 05-501
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 215 700.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 214 570.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 17

Część nr: 17

Nazwa:
Pakiet nr 17 - Ostrza wymienne jednorazowe do sprzętu motorowego typu Aesculap

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/06/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: Aesculap Chifa Sp. z o.o.,
Adres pocztowy: ul. Tysiąclecia 14,
Miejscowość: Nowy Tomyśl
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 64-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 21 163.74 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 20 770.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 18

Część nr: 18

Nazwa:
Pakiet nr 18 - Paski do glukometrów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/06/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Profarm PS Sp. z o.o.,
Adres pocztowy: ul. Słoneczna 96,
Miejscowość: Stara Iwiczna
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 05-500
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 25 467.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 25 311.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 19

Część nr: 19

Nazwa:
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Pakiet nr 19 - Sprzęt Chirurgiczny

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/06/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Aesculap Chifa Sp. z o.o.,
Adres pocztowy: ul. Tysiąclecia 14,
Miejscowość: Nowy Tomyśl
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 64-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 972.06 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 989.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 20

Część nr: 20

Nazwa:
Pakiet nr 20 - Maski ochronne

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/06/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: SUN-MED SPÓŁKA CYWILNA DOMINIK SIEKIERSKI, SŁAWOMIR NAPARTY,
Adres pocztowy: ul. Franciszkańska 104/112,
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 91-845
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 465.90 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 395.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 21

Część nr: 21

Nazwa:
Pakiet nr 21 - Klej do membran kolagenowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/06/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Baxter Polska Sp. z o.o.,
Adres pocztowy: ul. Kruczkowskiego 8,
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-380
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 964.60 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 7 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 22

Część nr: 22

Nazwa:
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Pakiet nr 22 - Zestawy rur do respiratorów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 23

Część nr: 23

Nazwa:
Pakiet nr 23 - Zestaw do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego (PRP)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 24

Część nr: 24

Nazwa:
Pakiet nr 24 - Ssaki uszne

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/06/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: DAR - MED DARIUSZ WOLSKI,
Adres pocztowy: ul. 1 sierpnia 34a/51
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-134
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 010.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 485.00 PLN
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V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 25

Część nr: 25

Nazwa:
Pakiet nr 25 - Akcesoria dla oddział Intensywnej Terapii dla Dzieci

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/06/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PROMED S.A.,
Adres pocztowy: Działkowa 56,
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-234
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 36 936.44 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 48 240.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 26

Część nr: 26

Nazwa:
Pakiet nr 26 - Elektrody do koblacji (1)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 27

Część nr: 27

Nazwa:
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Pakiet nr 27 - Nabój gazowy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 28

Część nr: 28

Nazwa:
Pakiet nr 28 - Maski do komory hiperbarycznej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 29

Część nr: 29

Nazwa:
Pakiet nr 29 - Nakładki

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 30

Część nr: 30

Nazwa:
Pakiet nr 30 - Końcówki do tympanometrii

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 31

Część nr: 31

Nazwa:
Pakiet nr 31 - Końcówki audiologiczne

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
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V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 32

Część nr: 32

Nazwa:
Pakiet nr 32 - Igły do testów skórnych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 33

Część nr: 33

Nazwa:
Pakiet nr 33 - Sztyfty do tonometru

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 34

Część nr: 34

Nazwa:
Pakiet nr 34 - Zestaw infuzyjny do pompy MRI

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/06/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: VEROMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Adres pocztowy: ul. Wolności 94,
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 41-800
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 780.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 41 600.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 35

Część nr: 35

Nazwa:
Pakiet nr 35 - Akcesoria anestezjologiczne (2)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/06/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: LM Line Sp. z o.o.,
Adres pocztowy: ul. Kniewska 2K,
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 70-846
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 26 748.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 34 170.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 36

Część nr: 36

Nazwa:
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Pakiet nr 36 - Akcesoria do spirometru Lungtest

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 37

Część nr: 37

Nazwa:
Pakiet nr 37 - Zestawy do ostrej dializy otrzewnowej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/06/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Tramco Sp. z o.o.,
Adres pocztowy: ul. Wolska 14,
Miejscowość: Płochocin
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 05-860
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 32 200.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 34 160.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 38

Część nr: 38

Nazwa:
Pakiet nr 38 - Akcesoria anestezjologiczne do monitora Infinity Delta XL

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/06/2021
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V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Dräger Polska Sp. z o.o.,
Adres pocztowy: ul. Posag 7 Panien 1,
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-495
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 890.18 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 088.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 39

Część nr: 39

Nazwa:
Pakiet nr 39 - Pętle laryngologiczne do usuwania woszczyny

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 40

Część nr: 40

Nazwa:
Pakiet nr 40 - Sprzęt endoskopowy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/06/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
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Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: DAR - MED DARIUSZ WOLSKI,
Adres pocztowy: ul. 1 sierpnia 34a/51
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-134
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 59 554.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 65 608.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 41

Część nr: 41

Nazwa:
Pakiet nr 41 - Trokary jednorazowe do laparoskopii

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/06/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SURG-TECH SP.ZO.O.SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Adres pocztowy: ul. SZAFIROWA 1,
Miejscowość: JASIN
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 62-020
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 13 900.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 13 900.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 42
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Część nr: 42

Nazwa:
Pakiet nr 42 -Zestawy rur do respiratorów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/06/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: DUTCHMED PL Sp. z o.o.,
Adres pocztowy: ul. Karola Szajnochy 14,
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 85-738
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 354.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 52 700.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 43

Część nr: 43

Nazwa:
Pakiet nr 43 - Fartuchy sterylne na bloki operacyjne

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/06/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: Mercator Medical Sp. Akcyjna,
Adres pocztowy: ul. Heleny Modrzejewskiej 30,
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 31-327
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 220 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 88 500.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 44

Część nr: 44

Nazwa:
Pakiet nr 44 - Dreny do pompy artroskopowej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/06/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: LINVATEC POLSKA SP. Z O.O.,
Adres pocztowy: ul. JUTRZENKI 118,
Miejscowość: WARSZAWA
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-230
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 22 505.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 27 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 45

Część nr: 45

Nazwa:
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Pakiet nr 45 - Narzędzia manualne do zabiegów artroskopowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/06/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: LINVATEC POLSKA SP. Z O.O.,
Adres pocztowy: ul. JUTRZENKI 118,
Miejscowość: WARSZAWA
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-230
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 20 400.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 20 400.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 46

Część nr: 46

Nazwa:
Pakiet nr 46 - Elektrody do koblacji (2)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu przetargowym przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną 
w art. 24aa UPZP. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.
a) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 uPzp.
b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy 
ramowej, aukcji elektronicznej, udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia oraz zwrotu kosztów 
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udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem pkt 9.9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej w treści: 
SIWZ).
c) W przedmiotowym zamówieniu Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
d) Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio 
od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego – klauzula informacyjna dotycząca Zamawiającego została zamieszczona w załączniku nr 6 do 
SIWZ. Natomiast klauzula informacyjna dotycząca Wykonawcy ujęta jest w pkt 15 załącznika nr 1 do SIWZ –
„Formularz ofertowy”.
RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 
z 4.5.2016, str. 1). Wykonawca zobowiązany jest zapoznać wszystkich pracowników z klauzulą dot. powierzenia
Danych osobowych, a których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w trakcie i po rozstrzygnięciu 
postępowania.
9.13. Wszystkie dokumenty złożone przez Wykonawcę są jawne za wyjątkiem informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa.
9.14. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia.
9.15. Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” – dokument stanowi „tajemnice 
przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” – niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
9.15. Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” – dokument stanowi „tajemnice 
przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” – niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
9.16. W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej na Platformie dokumenty „stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 
„Tajne". Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Dodaj".

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

14/07/2021 S134
https://ted.europa.eu/TED

59 / 61

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio


Dz.U./S S134
14/07/2021
356121-2021-PL

60 / 61

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
16.4. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postepowania odwoławczego przez 
Wykonawcę, jak i dalsze pisma wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na elektroniczną skrzynkę 
podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby, w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
16.5. Odwołanie wraz z załącznikami oraz kopia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub dokumentacja postępowania w postaci elektronicznej, a także inne pisma składane w sprawie 
oraz pisma przekazywane przez Izbę w związku z wniesionym odwołaniem, stanowią akta sprawy odwoławczej.
16.6. Oryginał dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z wnioskami o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertami złożonymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego zamawiający składa do Izby nie później niż przed otwarciem rozprawy, z wyjątkiem przypadku, 
w którym całość dokumentacji postępowania została złożona w sposób określony w pkt. poniżej zgodnie z 
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy 
rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1092 z późn. zm.).
16.8. Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sporządzona w postaci elektronicznej 
składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych 
nośników danych:
• płyta CD,
• płyta DVD,
• nośnik USB,
• dysk przenośny USB.
Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym z 
wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów 
elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa 
katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów 
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postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie 
chronione.
16.9. 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.
16.10. Termin wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia,
b) wobec ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,
c) wobec innych czynności niż w pkt a) i b) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu 
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących jego wniesienie.
16.11. Pozostałe terminy i okoliczności szczegółowo opisane w dziale VI UPZP.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2021
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