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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:643760-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Zestawy medyczne
2021/S 245-643760

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Adres pocztowy: ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 54-049
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
E-mail: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl 
Tel.:  +48 713064419
Faks:  +48 713064867
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Niewszczepialny sprzęt jednorazowy i niewszczepialne wyroby medyczne
Numer referencyjny: EZ/963/410/21

II.1.2) Główny kod CPV
33141620 Zestawy medyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiot zamówienia stanowi dostawa niewszczepialnego jednorazowego sprzętu i niewszczepialnych 
wyrobów medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie zadania (części) oraz 
opis wymagań stawianych przez zamawiającego w zakresie realizacji poszczególnych zakresów świadczeń, 
określają:
- formularz cenowy – załącznik nr 1 do SWZ,
- projekt umowy – załącznik nr 6 do SWZ.
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich 
spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty 
jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt.
Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy, ustala się na okres ważności przedmiotu dostawy, 
nie krótszy jednak niż 12 miesięcy od dnia dokonania jego odbioru przez Zamawiającego.
Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – nie krótszy, niż 12 miesięcy od dnia dokonania jego 
odbioru przez Zamawiającego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 732 535.06 EUR

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 77
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 77

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620 Zestawy medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z cewnikiem CH08. W skład zestawu wchodzi 
rozdzieralna kaniula punkcyjna CH10, długość igły 8 lub 12cm, cewnik poliuretanowy o długości 65cm, płytka 
mocująca i worek na mocz, sterylny, pakowany pojedynczo
Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego/ kaniula punkcyjna rozdzieralna; cewnik dł. 65cm, 
kolorowe, trwałe oznakowanie długości; otwory boczne, zawinięty koniec śr.4cm, zacisk przesuwany, worek na 
mocz, płytka mocująca/ CH cewnika 8,5; 12*, sterylny, pakowany pojedynczo
Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego/ kaniula punkcyjna rozdzieralna; cewnik dł. 65cm, 
kolorowe, trwałe oznakowanie długości; otwory boczne, zawinięty koniec śr.4cm, zacisk przesuwany, worek na 
mocz, płytka mocująca/ CH cewnika 8,5; 12*, sterylny, pakowany pojedynczo
Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z cewnikiem CH14. W skład zestawu wchodzi 
rozdzieralna kaniula punkcyjna CH12, cewnik poliuretanowy o długości 44cm, płytka mocująca i worek na 
mocz, , sterylny, pakowany pojedynczo

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 935.00 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33171000 Przyrządy do anestezji i resuscytacji

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
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Zestaw do konikotomii dla dorosłych. Zestaw ratunkowy PCK do konikotomii przezskórnej . Z rurką 
konikotomijną 6,0 Dla pacjentów powyżej 12 roku życia, sterylny, pakowany pojedynczo.
Zestaw do konikotomii dla dzieci. Zestaw do konikotomii dla dzieci od 2 do 10 lat z rurką konikotomijną 4,0, 
sterylny, pakowany pojedynczo.
Zestaw do szybkiej konikotomii dla dzieci. Zestaw do szybkiej konikotomii/ mikktotracheostomii metoda 
Seldingera dla dzieci od 2 do 10 lat z rurką konikotomijną 4,0, sterylny, pakowany pojedynczo.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 728.95 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33171000 Przyrządy do anestezji i resuscytacji

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Rurka intubacyjna bez mankietu 2,0 - 5,5 Rurka intubacyjna bez mankietu ustno – nosowa z otworem 
Murphy'ego, zakończona atraumatycznie Wykonana z termoplastycznego PCV, silikonowana z łącznikiem 15 
mm, półprzezroczysta, linia RTG na całej długości rurki, jednorazowa, sterylna.
Rurka intubacyjna z mankietem 2,5 - 10,0* Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym ustno – nosowa 
z otworem Murphy'ego, zakończona atraumatycznie Wykonana z termoplastycznego PCV, silikonowana z 
balonikiem kontrolnym i łącznikiem 15 mm, półprzezroczysta, linia RTG na całej długości rurki , jednorazowa, 
sterylna ,
Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem 4,0 - 9,0 *Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym 
typu Soft-Seal ustno – nosowa z otworem Murphy'ego . Wykonana z mieszaniny silikonu i PCV , zakończona 
atraumatycznie , wzmocniona drutem kwasoodpornym na całej długości odporna na zaginanie z z balonikiem 
kontrolnym i łącznikiem 15 mm , jednorazowa, sterylna ,
Rurka tracheostomijna bez mankietu 5,0-7,0. Rurki tracheostomijne wykonane z termoplastycznego tworzywa, 
widoczne w RTG, z obulatorem zamykającym wewnętrzny kanał rurki, z tasiemką do mocowania, sterylna, 
pakowana pojedynczo
Rurka tracheostomijna z mankietem 5,5 - 9,0* Rurki tracheostomijne wykonane z termoplastycznego tworzywa, 
widoczne w RTG, z obulatorem zamykającym wewnętrzny kanał rurki, z tasiemką do mocowania, w wersji z 
mankietem, sterylna, pakowana pojedynczo
Rurka intubacyjna zbrojona bez mankietu, silikonowana, bez zawartości ftalanów, ZBROJENIE NA 
CAŁEJ DŁUGOŚCI RURKI, BEZ PRZERWY PRZY ŁĄCZNIKU 15MM W CELU ZABEZPIECZENIA 
PRZED ZAGINANIEM, wyposażona w znaczniki głębokości, w postaci dwóch pełnych pierścieni, Oczko 
Murphy`ego, rozmiar podany na łączniku i w co najmniej dwóch miejscach na korpusie rurki, łącznik 15 mm 
na stałe przymocowany do rurki, sterylna, opakowanie papier folia z punktowymi, fabrycznymi zgrzewami 
zapewniającymi utrzymanie anatomicznego kształtu rurki; rozmiar 2,5-10,0 co 0,5mm
Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem niskociśnieniowymi, silikonowana, bez ftalanów, ze stałym 
lub ruchomym szyldem do wyboru przez zamawiającego, przezroczystym szyldem, dwie tasiemki mocujące w 
opakowaniu, opakowanie sztywne typu blister rozm. 5,0; 6,0; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 39 223.10 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 

17/12/2021 S245
https://ted.europa.eu/TED

5 / 90



Dz.U./S S245
17/12/2021
643760-2021-PL

6 / 90

umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200 Cewniki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Cewnik silikonowy do naczyń centralnych*. Jednokanałowy wszczepialny cewnik silikonowy Fr 2,7; 4,2; 6,6* 
do długotrwałego dostępu naczyniowego centralnego typu BROVIAC, kontrastujący w RTG, z podskórnym 
dakronowym mankietem, zaciskiem zabezpieczającym na specjalnie wzmocnionej zewnetrznej części 
proksymalnej cewnika, heparynizowany po użyciu bez potrzeby heparynizowania codziennego,sterylny, 
pakowany pojedynczo

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 544.73 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200 Cewniki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Cewnik COUVELAIRE trójbieżny (balon 30-80ml) dopęcherzowy CH 20, 22, 24 *, wykonany z twardego 
materiału, nie dającego ubocznych reakcji ze strony organizmu, sterylny, wzmocniony trzon cewnika, 
pojedynczo pakowany

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 520.98 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200 Cewniki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Cewnik DOUBLE J - zestaw do szynowania moczowodu CH 3-6* otwarty/zamknięty- fi pętli 2cm, popychacz, 
prowadnik, zacisk, sterylny, pojedynczo pakowany
Cewnik DOUBLE J – Zestaw do szynowania moczowodów; cewnik podwójnie zagięty; zamknięty/zamknięty; fi 
pętli 2cm; popychacz, prowadnik zacisk CH6-7,* sterylny, pojedynczo pakowany

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 20 867.12 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
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Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200 Cewniki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
CEWNIK DUFOUR, silikonowy, trójdrożny z balonem/ 30-80ml/ ch. 20,24* sterylny, pojedynczo pakowany
Cewnik moczowodowy z końcówką Couvelaire - metalowy mandryn, prostą i otwartą z 2 oczkami, skalowany co 
1cm, z łącznikiem do strzykawki CH 3-8*, steryylny, pakowany pojedynczo

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 644.87 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak

17/12/2021 S245
https://ted.europa.eu/TED

9 / 90



Dz.U./S S245
17/12/2021
643760-2021-PL

10 / 90

Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200 Cewniki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Cewniki Nelaton Nr 6-16*/min.40cm, elastyczne, odporne na zginanie rury wykonane z nietoksycznego PCV, 
koniec bliższy wyposażony w złącze uniwersalne o lejkowatym kształcie do bezpiecznego połączenia do worka 
na mocz, końcówka dalsza atraumatyczna, z bocznymi otworami(2 lub 3) kod barwny do identyfikacji rozmiaru, 
sterylny, pakowany pojedynczo
Cewniki Nelaton Nr 18-24*/min.40cm, elastyczne, odporne na zginanie rury wykonane z 
nietoksycznegoPCV,koniec bliższy wyposażony w złącze uniwersalne o lejkowatym kształcie do bezpiecznego 
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połączenia do worka na mocz, końcówka dalsza atraumatyczna, z bocznymi otworami(2 lub 3) kod barwny do 
identyfikacji rozmiaru, sterylny, pakowany pojedynczo
Cewnik Tiemann Nr 08-26*/min.40cm. Cewnik Tiemanna wykonany z PCV medycznego o zamkniętym 
atraumatycznym zakrzywionym końcu, z dwoma otworami bocznymi, kod barwny oznaczający rozmiar, sterylny, 
pakowany pojedynczo
Cewnik TIEMANA z twardą koncówką CH 10-16* sterylny, silikonowany, balon 5-15ml, pakowany pojedynczo
Cewnik moczowodowy CH04-06*/65cm. Cewnik moczowodowy wykonany z tworzywa sztucznego, widoczny 
w RTG, oznaczony podziałką centymetrową, o długości min. 65cm, zakończenie typu Nelaton, z prowadnicą, 
sterylny, podwójnie pakowany
Cewnik moczowodowy z końcówką Nelaton - metalowy mandryn, proste z oliwką z 2 oczkami, skalowany co 
1cm, z łącznikiem do strzykawki CH 3-5* dł min.65cm,sterylny, podwójnie pakowany

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 23 347.72 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33141620 Zestawy medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw do punkcji jamy opłucnej. Zestaw składa się z min. jednej cienkościennej kaniuli punkcyjnej z krótkim 
szlifem 16Gx80mm, drenu łączącego, kranika trójdrożnego, strzykawki 60ml, worka o pojemności 2,0l, sterylny, 
pakowany pojedynczo

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 966.75 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33194120 Artykuły do infuzji

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Port podskórny dożylny jednokomorowy dla dorosłych z cewnikiem,nisko profilowany, całkowicie 
wszczepialny pod skórę, tytanowy z dużą membraną ułatwiającą palpacyjne wyczucie i nakłucie 
membrany.Membrana silikonowa wytrzymująca do 3000 nakłuć.Odpowiedni zarówno do dostępu 
obwodowego jak i centralnego.Stosowany do podawania leków,żywienia dożylnego oraz pobierania 
próbek krwi. Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową.Silikonowy cewnik do 
długotrwałego dostępu. Całość doskonale widoczna w RTG.Cewnik dołączalny. Oznaczniki co 1 cm. Zestaw 
z wprowadzaczem zawiera :Port tytanowy,1 cewnik, 1 urządzenie do podnoszenia żył, łącznik cieniujący w 
RTG do przymocowania cewnika(tylko modele z dołączalnym cewnikiem), igła prosta ze ścięciem Hubera , 
igła Hubsite (22 Gx20mm) ze ścięciem Hubera, przedłużką i zaciskiem: rozrywalny Desilet+strzykawka,Igła do 
tunelizacji
Port podskórny dożylny jednokomorowy dla dzieci z cewnikiem ,nisko profilowany, całkowicie wszczepialny pod 
skórę, tytanowy z dużą membraną ułatwiającą palpacyjne wyczucie i nakłucie membrany.Membrana silikonowa 
wytrzymująca do 3000 nakłuć.Odpowiedni zarówno do dostępu obwodowego jak i centralnego.Stosowany do 
podawania leków,żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Kompatybilny z rezonansem magnetycznym 
i tomografią komputerową.Silikonowy cewnik do długotrwałego dostępu. Całość doskonale widoczna w 
RTG.Cewnik dołączalny. Oznaczniki co 1 cm. Zestaw z wprowadzaczem zawiera :Port tytanowy,1 cewnik, 
1 urządzenie do podnoszenia żył, łącznik cieniujący w RTG do przymocowania cewnika(tylko modele z 
dołączalnym cewnikiem), igła prosta ze ścięciem Hubera , igła Hubsite (22 Gx20mm) ze ścięciem Hubera, 
przedłużką i zaciskiem: rozrywalny Desilet+strzykawka,Igła do tunelizacji
Port podskórny dożylny jednokomorowy dla noworodków z cewnikiem ,nisko profilowany, całkowicie 
wszczepialny pod skórę, tytanowy z dużą membraną ułatwiającą palpacyjne wyczucie i nakłucie 
membrany.Membrana silikonowa wytrzymująca do 3000 nakłuć.Odpowiedni zarówno do dostępu 
obwodowego jak i centralnego.Stosowany do podawania leków,żywienia dożylnego oraz pobierania 
próbek krwi. Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową.Silikonowy cewnik do 
długotrwałego dostępu. Całość doskonale widoczna w RTG.Cewnik dołączalny. Oznaczniki co 1 cm. Zestaw 
z wprowadzaczem zawiera :Port tytanowy,1 cewnik, 1 urządzenie do podnoszenia żył, łącznik cieniujący w 
RTG do przymocowania cewnika(tylko modele z dołączalnym cewnikiem), igła prosta ze ścięciem Hubera , 
igła Hubsite (22 Gx20mm) ze ścięciem Hubera, przedłużką i zaciskiem: rozrywalny Desilet+strzykawka,Igła do 
tunelizacji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 992.60 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

17/12/2021 S245
https://ted.europa.eu/TED

13 / 90



Dz.U./S S245
17/12/2021
643760-2021-PL

14 / 90

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33181520 Wyroby do dializy nerkowej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Przewód do cystoskopu i resektoskopu podwójny. Przewód do cystoskopu z końcówką kompatybilną do 
cystoskopu, podwójny, sterylny, podwójnie pakowany
Przewód do cystoskopu i resektoskopu pojedynczy. Przewód do cystoskopu z końcówką kompatybilną do 
cystoskopu, pojedynczy, sterylny, podwójnie pakowany

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 512.89 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141640 Dreny

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Dren do butli Redon CH10 - CH18*. Dren wykonany z medycznego PCW, jednorazowy, jałowy, z podziałką 
głębokości, perforowany , z paskiem kontrastującym w RTG na całej długości. Pakowany podwójnie: w worek 
foliowy i opakowanie zewnętrzne typu folia – papier

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 064.48 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620 Zestawy medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw z cewnikiem jednoświatłowym 22G x 10cm do żyły stosowany w pediatrii, wprowadzany metodą 
Seldingera. Skład zestawu: Igła Seldingera 21 Ga/3,81cm, Prowadnica prosta 0,53mm/35cm, Rozszerzacz, 
Strzykawka trzyczęściowa 5 ml, Cewnik: elastyczny odporny na załamania, przezroczysty z oznakowaniem 
kontrastującym w RTG, ze znacznikami kontroli położenia, ze skrzydełkiem mocującym przesuwalnym oraz 
stałym. Sterylny, pojedynczo pakowany.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 843.23 EUR
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620 Zestawy medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Tracheostomijny zamknięty system do odsysania. Zamknięty system do odsysania, do rurek tracheostomijnych, 
możliwość aktywnego użytkowania u pacjenta przez 72 h, długość cewnika min. 30 cm, rozmiar 10,12,14,16 
FR, cewnik składający się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwiającej precyzyjna kontrolę siły 
ssania oraz system blokowania-zatrzaskowy, transparentny rękaw,na cewniku markery długości ułatwiające 
prawidłowe umieszczenie cewnika, obrotowa zastawka separująco-izolująca cewnik do do płukania, zamknięcie 
45 stopni zapobiega przesuwaniu cewnika. W zestawie : naklejki z dniem tygodnia oraz martwa przestrzeń z 
regulacją długości i pamięcią kształtu. Sterylny, pakowany pojedynczo

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 382.90 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141640 Dreny

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Dren CH 20-30* do drenażu klatki piersiowej z trokarem, skalowanym od 1 do 2 cm, długość od 20cm do 30 cm. 
Kompatybilny z drenażem klatki piersiowej. Dren z końcówką otwartą z bocznymi otworami, sterylny, Podwójnie 
pakowany

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 842.74 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141640 Dreny
33141620 Zestawy medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Balon do rozszerzania przełyku. Jednorazowy balon do poszerzania przełyku, ze znacznikami radiologicznymi, 
dł.robocza narzędzia min. 195 cm, na prowadnik 0,035 cala, dostępny w dwóch długościach : dla długości 5,5 
cm, balon progresywny, 3 stopniowy -8,9,10 mm;-10,11,12mm;-12;13,5;15 mm, - 15;16,5;18 mm,-18,19,20 
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mm; dla długości 8,0 cm balon standardowy :-16 mm,-18 mm. Zamawiający wybierze odpowiedni rozmiar w 
zależności od bieżącego zapotrzebowania. Sterylny, pakowany pojedynczo.
Pompka z manometrem w zakresie 0-440PSI , w komplecie zaworki trójdrożne. Kompatybilna z balonami 
zpoz.1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 333.59 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141623 Zestawy pierwszej pomocy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
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II.2.4) Opis zamówienia:
Zgłębnik gastrostomijny CH 14, wykonany z przeźroczystego silikony, zawierający: port do napełniania 
balonu wskazujący zalecaną objętość wypełniania balonu, Port do żywienia/połączenie ENFit z nasadką 
zamykającą,centymetrową podziałkę na zgłębniku, silikonową zewnętrzną płytkę mocującą, silikonowy 
wewnętrzny balon mocujący, zacisk do regulacji przepływu zapobiegający cofaniu się treści żołądka, znacznik 
umiejscowiony przy wejściu balonu, widoczny w promieniach RTG, sterylny, pakowany pojedynczo.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 133.41 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141640 Dreny

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Dreny do drenażu jamy opłucnej do zestawu dwubutlowego, oporne na złamania ścianki, przezroczyste, 
wykonane z silikonu, sterylny, pakowany pojedynczo
Końcówka do odsysania dużej ilości wydzieliny z pola operacyjnego lub zestaw końcówek plus dren do ssania, 
sterylna, pakowana pojedynczo

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 382.26 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33123210 Urządzenia do monitorowania czynności serca

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw do pomiaru rzutu serca w technologii Pico: zawierający cewnik tętniczy udowy - 5 F x 20 cm z 
prowadnicą z nitinolu oraz zestaw monitorujący z dwoma przetwornikami i obudową czujnika temperatury. 
Kompatybilny z monitorem Mindray

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 42 161.48 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141641 Sondy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Sonda Sengstakena CH 16, 18*. Zgłębnik jałowy, jednorazowy, wykonany z miękkiej gumy, trójdrożny, z dwoma 
balonami i balonikami kontrolnymi, skalowany, długość min.85 cm, balon przełykowy długości 22 cm, znacznik 
RTG.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 340.45 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200 Cewniki
33141640 Dreny
33141641 Sondy
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Cewnik Pezzera Nr 16-36/min.35cm*. Cewnik Pezzera wykonany z latexu, sterylny, zakończony główką z 
dwoma otworami, pakowany pojedynczo
Cewnik Thorax CH20-32*/min 50cm. Cewnik Thorax wykonany z PCV medycznej jakości o optymalnie dobrej 
twardości i grubości z linią widoczną w RTG, z perforowanym odcinkiem i zakończenie lejkowatym, sterylny, 
pakowany pojedynczo
Dren Kehra CH10-24*. Dreny do drenażu dróg żółciowych, wykonane z latexu, o długości min 30cm,pakowane 
pojedynczo, sterylny,
Zatyczki do zgłębników, wykonane z tworzywa sztucznego, o budowie lejkowatej, schodkowej, sterylne, 
pakowane pojedynczo.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 023.04 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200 Cewniki
33141600 Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Cewnik moczowodowy z końcówką Tiemann ukośna- , końcówka zamknięta, otwory drenujące, metalowy 
mandryn, skalowany co 1cm, z łącznikiem do strzykawki, widoczny w promieniach RTG, dł. 70-80cm ,CH 3-6 
*sterylny, pojedynczo pakowany
Cewnik moczowodowy z końcówką Tiemann oliwka- , końcówka zamknięta, otwory drenujące, metalowy 
mandryn, skalowany co 1cm, z łącznikiem do strzykawki, widoczny w promieniach RTG, dł. 70-80cm ,CH 4-5 
*sterylny, pojedynczo pakowany
Pojemnik do zbiórki wydzielin po zabiegach operacyjnych. Sterylny, pakowany pojedynczo worek o pojemności 
350-500ml, z odpływem spustowym, zastawką antyrefluksyjną, z podziałką, końcówka schodkowa.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 128.04 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
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żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200 Cewniki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw do kaniulacji tętnic. Skład zestawu: - Igła Seldingera o średnicy 0,95 mm i długosci 50mm, z ostrym 
szlifem i końcówką typu Luer Lock. Prowadnik ze stali nierdzewnej z prostym zakończeniem.kaniula 20G, 
długości 80mm. sterylny, pojedynczo pakowany

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 344.67 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
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żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200 Cewniki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Cewnik FOLEYA Nr 12-24* Cewnik Foleya balon 5-15ml dwudrożny, wykonany z latexu, obustronnie 
silikonowany, sterylny, podwójnie pakowany
Cewnik FOLEYA Nr 12-26* Cewnik Foleya balon 30-50ml, 2- drożny, silikonowany, sterylny, podwójnie 
pakowany
Cewnik FOLEYA Nr 6-10* Cewnik Foleya pediatryczny dwudrożny z prowadnicą wykonany z lateksu 
obustronnie silikonowany, balon o pojemności 3-5ml, steryylny, podwójnie pakowany
Cewnik FOLEYA z końcówką typu TIEMAN (balon 5-15 ml) ch 12 -20*, sterylny, nie dający reakcji ze strony 
organizmu, silikonowany, podwójnie pakowany
Cewnik Foley 12-24/ 100% SILIKON/
Cewnik Foleya CH 20 antybakteryjny z jonami srebra [x1]

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 806.13 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33171000 Przyrządy do anestezji i resuscytacji

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Rurka ustno-gardłowa Guedel Nr* 000/35mm; 00/50mm; 0/60mm; 1/70mm; 2/80mm; 3/90mm; 4/100mm 
Rurka ustno – gardłowa jednorazowa, wykonana z medycznego PCV bez domieszki lateksu, o anatomicznym 
kształcie z zabezpieczeniem przed zagryzieniem, sterylna, kodowana kolorami, pakowana pojedynczo.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 656.86 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33171000 Przyrządy do anestezji i resuscytacji

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Rurka intubacyjna z możliwością odysysania z nad mankietu 7,0 - 9,0 *Rurki intubacyjne wykonane z 
termoplastycznego tworzywa, z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym, grubość mankietu max 
50 mikrometrów, rurki z wbudowanym dodatkowym kanałem dającym możliwość dostępu i drenażu okolicy 
podgłośniowej, oznaczenie rozmiaru na łączniku, wzdłuż całej rurki nitka RTG, delikatne zaokrąglone 
zakończenie rurki, pakowane sterylnie, pojedynczo.
Rurka tracheostomijna z możliwością odsysania z nad mankietu 7,0 - 9,0* Rurki tracheostomijne wykonane 
z termoplastycznego tworzywa, z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym typu duża objętość 
- niskie ciśnienie, grubość mankietu max 50 mikrometrów, rurki z wbudowanym dodatkowym kanałem 
dającym możliwość dostępu i drenażu okolicy podgłośniowej, stały szyld rurki, kanał do drenażu wychodzący 
bezpośrednio z szyldu, oznaczenie rozmiaru na łączniku, wzdłuż całej rurki nitka RTG, pakowane sterylnie, 
pojedynczo.
Rurka tracheostomijna z mankietem i z uchwytem o regulowanym położeniu 8,0-9,0*Rurki tracheostomijne 
wykonane z termoplastycznego tworzywa, widoczne w RTG, z obulatorem zamykającym wewnętrzny kanał 
rurki, z tasiemką do mocowania, sterylna, pakowana pojedynczo

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 149.32 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141641 Sondy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Zgłębnik żołądkowy CH36x1200mm. Wykonana z miękkiego PCV z zamkniętym, zaokrąglonym końcem, z 
dwoma otworami bocznymi, końcówka oznakowana kodem barwnym oznaczającym rozmiar, ze znacznikami 
długości, kontrastująca w RTG. Podane powyżej długości są długościami minimalnymi, sterylny, pakowany 
pojedynczo.
Zgłębnik żołądkowy CH8-18*x800mm. Wykonana z miękkiego PCV z zamkniętym, zaokrąglonym końcem, z 
dwoma otworami bocznymi, końcówka oznakowana kodem barwnym oznaczającym rozmiar, ze znacznikami 
długości, kontrastująca w RTG. Podane powyżej długości są długościami minimalnymi, sterylny, pakowany 
pojedynczo.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 473.59 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620 Zestawy medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego. Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego typu PERIFIX, w 
zestawie: 1 strzykawka 10ml, cewnik zewnątrzoponowy, filtr p/bakteryjny, igła Touchy 16-19 G dł. 50mm
Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego. Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego typu PERIFIX, w 
zestawie: 1 strzykawka 10ml, cewnik zewnątrzoponowy, filtr p/bakteryjny, igła Touchy 16-19 G dł. 50mm
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 680.86 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 29

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620 Zestawy medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamknięty system do odsysania tchawiczo-oskrzelowego 10-16CH * skład zestawu: Łącznik podwójnie 
obrotowy, Zastawka kontroli ssania, Atraumatyczny cewnik o zmiennej sztywności posiadający cztery 
otwory boczne i jeden centralny, z obu stronną skalą głębokości, oznaczenie rozmiaru na cewniku, Port do 
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płukania zestawu, Port do podawania leków, Gładki łącznik typu martwa przestrzeń, Obrotowa zastawka 
dostępu cewnika do pacjenta pozwalająca na wygodniejsze przepłukiwanie zestawu oraz zapobiegająca 
spadkowi ciśnień wentylacyjnych podczas przepłukiwania zestawu, Możliwość prowadzenia bronchoskopii bez 
konieczności odłączania zestawu, Czas użytkowania systemu 72h.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 26 443.68 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 30

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33171000 Przyrządy do anestezji i resuscytacji

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2
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II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw do przezskórnej tracheostomii uzupełniający rozm. 8, 9*, metodą Griggsa bez wielorazowego peanu, 
zawiera skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło, rurkę 
tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym. Sterylny, pakowany pojedynczo. 33171000-9

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 19 113.20 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 31

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
33123000 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
"Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedyncze
długość linii płuczącej 150 cm (+/- 5 cm)
biureta jest wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem(szpikulec w biurecie z trzema 
otworami)
przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz
błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%
odpowiednie oznaczenie drenów– kolorystyczne oznakowanie linii lub kraników
system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek
połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne)
przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel 
sygnałowy/monitor"
"Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – podwójne
długość linii płuczącej 150 cm (+/- 5 cm)
biureta jest wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem(szpikulec w biurecie z trzema 
otworami)
przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz
błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%
odpowiednie oznaczenie drenów– kolorystyczne oznakowanie linii lub kraników
system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek
połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne)
przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel 
sygnałowy/monitor"
"Zestaw do ciągłego pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej zawierający:
- czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca oraz ciągłego, inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi;
- kranik trójdrożny z dwoma zastawkami zwrotnymi zabezpieczającymi przed cofaniem się płynów;
- poliuretanowe wkłucia centralne w rozmiarze 5F, dł. 20 cm lub 4F, dł. 16 cm;
- dwa, bezpinowe, niezależne gniazda sygnału ciśnienia;
- wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia;
- opakowanie pojedyńcze, sterylne."

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 19 113.20 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
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Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 32

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200 Cewniki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Cewnik moczowodowy (Pętla Zeissa) pojedyńczo zagięty z pętlą 4-5*cm CH4-5* dł. 70-80cm, skalowany co 
1cm, sterylny, pojedynczo pakowany

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 187.38 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 33

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200 Cewniki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Cewnik moczowodowy z końcówką Chevassu zamknięta, metalowy mandryn, skalowany, z łacznikiem do 
strzykawki, do ureteropyelografii CH 5-6*, steryylny,

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 93.69 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 34

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33171000 Przyrządy do anestezji i resuscytacji

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Prowadnik typu J (z giętkim końcem) dł. 140-150 cm. Drut prowadzący z giętkim końcem w kształcie litery 
J,konc. zaokrągl. Widoczny w promien. RTG, sterylny, pakowany pojedynczo
Prowadnik typu J (z giętkim końcem) dł. 80-90 cm. Drut prowadzący z giętkim końcem w kształcie litery J, 
sterylny, pakowany pojedynczo

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 671.59 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
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Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 35

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33171000 Przyrządy do anestezji i resuscytacji

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Rurka Cola Nr 2,5 - 4,0* Rurka intubacyjna noworodkowa, Cole'a z łącznikiem 15 mm ze zwężoną częścią 
dystalną, sterylna, pakowan pojedynczo.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 314.81 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 36

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33171000 Przyrządy do anestezji i resuscytacji

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Rurka tracheostomijna typu Biesalskiego nr 6-10* Rurka tracheostomijna bez mankietu, dla pacjentów 
na własnym oddechu, foniatryczna, wykonana z medycznego PVC, z dwoma wewnęnętrznymi kaniulami 
wymiennymi, z zastawką antykaszlową, zastawką foniatryczną jednokierunkową, pierwotnie niezintegrowanym 
łącznikiem 15mm, z obturatorem ułatwiającym wprowadzanie. W komplecie taśma do zamocowania rurki na 
szyi pacjenta, sterylna, pakowana pojedynczo

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 637.11 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach

17/12/2021 S245
https://ted.europa.eu/TED

41 / 90



Dz.U./S S245
17/12/2021
643760-2021-PL

42 / 90

Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 37

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw do jejunostomii: zgłębnik dojelitowy z linią znacznika widoczna w badaniu RTG, dwoma otworami, 
łacznik z nasadką zamykającą, zewnętrzny silikonowy dysk do przyszycia powłok skórnych, 1 rozszczepiona 
igła, 1 igła z tępym mandrynem; pakowany pojedynczo, sterylny

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 618.37 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 38

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141320 Igły medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw 3-igłowy typu Toramatic, igły 55-80mm z nasadką, 3-drożny kranik odcinający, strzykawka 60ml, 2l 
worek do zbiórki płynów z bezzwrotną zastawką i odpływem, sterylny, pakowany pojedynczo.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 100.36 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
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Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 39

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200 Cewniki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw z cewnikiem jednoświatłowym 22G x 10cm do żyły stosowany w pediatrii, wprowadzany metodą 
Seldingera. Skład zestawu: Igła Seldingera 21 Ga/3,81cm, Prowadnica prosta 0,53mm/35cm, Rozszerzacz, 
Strzykawka trzyczęściowa 5 ml, Cewnik: elastyczny odporny na załamania, przezroczysty z oznakowaniem 
kontrastującym w RTG, ze znacznikami kontroli położenia, ze skrzydełkiem mocującym przesuwalnym oraz 
stałym. Sterylny, pojedynczo pakowany.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 623.38 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 40

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200 Cewniki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Koszyczek Dormia - ekstraktor kamieni moczowodowych, 2 rączki rozbieralne, ch 3,5* (koszyk o drutach 
skręconych trójspiralnie lub czterospiralne*) 120 cm, sterylne, pakowany pojedynczo

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 061.23 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 41

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200 Cewniki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii CH20, sterylny, pakowany pojedynczo

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 20 200.03 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 42

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141623 Zestawy pierwszej pomocy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Dwufunkcyjny prowadnik z rdzeniem nitinolowym.Jeden rozmiar w zakresie 0,35-0,38.Długość conajmniej 150 
cm. Jedna z końcówek pod kątem. Kompatybilny z ureterorenoskopem giętkim dwukanałowym typu Cobra firmy 
Wolf.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 946.95 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 43

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141623 Zestawy pierwszej pomocy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw jednorazowy do zabiegów MicroPerc składający się z : igły punkcyjnej (średnica zewnętrzna 1,65mm) 
oraz prowadnicy 4,8 Fr igły punkcyjnej i włókna laserowgo < 400 microm.;prowadnicy 8 Fr wraz z poszerzadłem 
do włókna laserowego > 400 microm.; druta prowadzącego; adaptera 3-portowego prowadnicy 8 Fr; zaślepki 
adaptera Touhy Borst do włókna laserowego i urządzenia do litotrypsji; kranika trójdrożnego; drenu płuczącego. 
Sterylny, pakowany pojedyńczo.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 394.14 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 44

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200 Cewniki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Cewnik typu COUVELAIREA bezbalonowy, CH 18-24* dł. 40cm, z nieprzeźroczystego, półtwardego materiału/
czerwona guma.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 70.08 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
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Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 45

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620 Zestawy medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw do cewnikowania żył centralnych, cewnik pięcioświatłowy, 8,5-9,5 F*, średnica świateł 12-18G*, 
długość od 15-30 cm. W skład zestawu wchodzi :Igła 18G/6,35-7 cm, prowadnik 50-60 cm o średnicy 
0,032-0,035” , cewnik, strzykawka 5 ml, rozszerzadło, skrzydełka mocujące, prowadnik umieszczony w 
specjalnym plastikowym podajniku lub pochewce w kształcie koła.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 573.40 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 46

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141641 Sondy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Cewnik poliuretanowy do karmienia CH 08-12* o długości min. 110cm. Wykonany z poliuretanu, z linią 
kontrastującą w promieniach RTG, z łącznikiem umożliwiającym połączenie z przyrządem do żywienia 
enteralnego, końcówka z dwoma otworami bocznymi i otworem, prowadnik, sterylny, pakowany pojedynczo.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 384.79 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 47

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33194000 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Port bezigłowy, wyposażony w automatycznie zamykającą się membranę,kompatybilny ze sprzętem Luer Lock 
lub Luer, pakowany pojedyńczo, jednorazowego użytku, sterylny.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 251.47 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
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Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 48

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200 Cewniki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Cewnik do odsysania CH10 - 18*/60cm. Cewnik do odsysania elastyczny o minimalnej długości jw., dopuszcza 
się dłuższe, koniec dalszy atraumatyczny, z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, sterylny, 
pakowany pojedynczo, koniec bliższy lejkowaty, kod barwny do identyfikacji rozmiaru.
Cewnik do odsysania CH6 - 10*/40cm. Cewnik do odsysania elastyczny o minimalnej długości jw.dopuszcza się 
dłuższe, koniec dalszy atraumatyczny,z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, sterylny, pakowany 
pojedynczo, koniec bliższy lejkowaty, kod barwny do identyfikacji rozmiaru.
Cewnik do odsysania CH8/50-60cm. Cewnik do odsysania elastyczny o minimalnej długości jw.dopuszcza się 
dłuższe, koniec dalszy atraumatyczny, z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, sterylny, pakowany 
pojedynczo, koniec bliższy lejkowaty, kod barwny do identyfikacji rozmiaru.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 259.45 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 49

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200 Cewniki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw z cewnikiem 18G x 70cm do żyły odłokciowej wg zasady cewnik w cewniku. Kaniula punkcyjna 
odpowiednia do wielkości cewnika. Cewnik elastyczny odporny na załamania, przezroczysty z oznakowaniem 
kontrastującym w RTG, ze znacznikami kontroli położenia, mandrynem kontrastującym, sterylny, pojedynczo 
pakowany
Zestaw z cewnikiem 16G x 70cm do żyły odłokciowej wg zasady cewnik w cewniku. Kaniula punkcyjna 
odpowiednia do wielkości cewnika. Cewnik elastyczny odporny na załamania, przezroczysty z oznakowaniem 
kontrastującym w RTG, ze znacznikami kontroli położenia, mandrynem kontrastującym, sterylny, pojedynczo 
pakowany
Zestaw z cewnikiem 22G x 32cm do żył centralnych pediatryczny wg zasady cewnik w cewniku. Kaniula 
punkcyjna odpowiednia do wielkości cewnika. Cewnik elastyczny odporny na załamania, przezroczysty z 
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oznakowaniem kontrastującym w RTG, ze znacznikami kontroli położenia, mandrynem kontrastującym, sterylny, 
pojedynczo pakowany
Zestaw z cewnikiem 18G x 45cm do żyły szyjnej wg zasady cewnik w cewniku. Kaniula punkcyjna odpowiednia 
do wielkości cewnika. Cewnik elastyczny odporny na załamania, przezroczysty z oznakowaniem kontrastującym 
w RTG, ze znacznikami kontroli położenia, mandrynem kontrastującym, sterylny, pojedynczo pakowany

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 474.12 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 50

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620 Zestawy medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
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"Cewnik pediatryczny i.v. wprowadzany metodą Seldingera Typu ARROW - wkłucie dwuświatłowe.
1. CS - 12402"
"Cewnik pediatryczny i.v. wprowadzany metodą Seldingera Typu ARROW - wkłucie dwuświatłowe.
2. CS - 15402-E"
"Cewnik pediatryczny i.v. wprowadzany metodą Seldingera Typu ARROW - wkłucie dwuświatłowe.
3. CS - 14402"
"Cewnik pediatryczny i.v. wprowadzany metodą Seldingera Typu ARROW - wkłucie dwuświatłowe.
4. EU - 14502 - IMIN"
"Cewnik do wkłucia centralnego 18G, 4F typu Vygon jednoświatłowy
długość 6 cm"
"Cewnik do wkłucia centralnego 18G, 4F typu Vygon jednoświatłowy
długość 8 cm"
"Cewnik pediatryczny i.v. wprowadzany metodą Seldingera Typu Vygon
1. 1212.04"
"Cewnik pediatryczny i.v. wprowadzany metodą Seldingera Typu Vygon
2. 1212.6"
"Cewnik pediatryczny i.v. wprowadzany metodą Seldingera Typu Vygon
3. 1212.062"
"Cewnik pediatryczny i.v. wprowadzany metodą Seldingera Typu Vygon
4. 1212.08"
"Cewnik pediatryczny i.v. wprowadzany metodą Seldingera Typu Vygon
5. 1212.082"
"Cewnik pediatryczny i.v. wprowadzany metodą Seldingera Typu Vygon
6. 1241.06"
"Cewnik pediatryczny i.v. wprowadzany metodą Seldingera Typu Vygon
7. 1243.10"
"Cewnik pediatryczny i.v. wprowadzany metodą Seldingera Typu Vygon
8. 1245.15"
"Cewnik pediatryczny i.v. wprowadzany metodą Seldingera Typu Vygon
9. 1245.17"
"Cewnik pediatryczny i.v. wprowadzany metodą Seldingera Typu Vygon
10. 1245.20"
Cewnik pediatryczny i.v. wprowadzany metodą Seldingera Typu Vygon 11. 1248.15
"Cewnik pediatryczny i.v. wprowadzany metodą Seldingera Typu Vygon
12.1248.17"
"Cewnik pediatryczny i.v. wprowadzany metodą Seldingera Typu Vygon
13. 1248.20"
"Cewnik pediatryczny i.v. wprowadzany metodą Seldingera Typu Vygon
14. 157.064"
"Cewnik pediatryczny i.v. wprowadzany metodą Seldingera Typu Vygon
15. 157.084"
"Cewnik pediatryczny i.v. wprowadzany metodą Seldingera Typu Vygon
16. 1203.082"
"Cewnik pediatryczny i.v. wprowadzany metodą Seldingera Typu Vygon
17. 1203.122"
"Cewnik pediatryczny i.v. wprowadzany metodą Seldingera Typu Vygon
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18. 1231.122"
"Cewnik pediatryczny i.v. wprowadzany metodą Seldingera Typu Vygon
19. 155.515"
"Cewnik pediatryczny i.v. wprowadzany metodą Seldingera Typu Vygon
20. 155.520"

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 91 669.48 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 51

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200 Cewniki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Cewnik FOGART'EGO jednokanałowy 2-5F*/80cm. Cewnik wykonany z PCV termoplastycznego, znakowany 
co 10cm, z mandrynem ze stali nierdzewnej umieszczonym w każdym cewniku, o miękkim sferycznym 
zakończeniu, oraz z balonem wykonanym z lateksu, sterylny, podwójnie pakowany.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 899.44 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 52

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33120000 Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze
33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierajacy lateksu, nie zawierajacy lateksu, do przyklejania na czoło, min. 
3 warstwy przylepne, dla dorosłych i dla dzieci powyżej 10 kg, pakowany z dodatkową opaską typu Velcro do 
stabilizacji czujnika na czole pacjenta, sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo.
Czujnik do pomiaru SpO2 dla noworodków SC-NEO-I [x1]
Czujnik jednorazowy do pomiaru SpO2 w technologii OXI MAX, typu Covidien MAX-N-I dla noworodków 
poniżej 3kg i dorosłych powyżej 40 kg 1op =24 szt)posiadający w integralnym opakowaniu sześć naklejek do 
mocowania czujnika w kształcie kółek pokrytych klejem z obu  stron ułatwiających aplikację i przedłużających 
żywotność  czujnika,  sensor w technologii OxiMAX - tożsamość z Oximax potwierdzona certyfikatem lub 
oświadczeniem orginalnego wytwórcy technologii Oximax ( certyfikat / oświadczenie dołączyć do oferty ), 
  kalibrowany cyfrowo i analogowo zapewniający dokładność ( %SpO2) w zakresie 70- 100 % - 2 cyfry, 
w zakresie 60% - 80% – 3 cyfry – dokładność dla obu zakresów SPO2 potwierdziona w dokumentach 
rejestracyjnych lub w instrukcji obsługi zaoferowanych czujników – wymagane dołaczenie do oferty). 
Potwierdzone w dokumentach rejestracyjnych lub w instrukcji obsługi zaoferowanych czujników wskazanie do 
stosowania u pacjentów pobudzonych, w ruchu oraz z niską perfuzją - wymagane dołaczenie potwierdzenia do 
oferty.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 24 960.74 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
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żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 53

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141640 Dreny

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Dren brzuszny 20-32F*/30-40cm. Dren brzuszny sterylny, lateksowy z otworami, jeden koniec lejkowaty, otwarta 
końcówka z 6 bocznymi otworami, pakowany pojedynczo
Dren brzuszny 24-28F*/30-40cm. Dren brzuszny, silikonowany, jeden koniec lejkowaty, przezroczysty, otwarta 
końcówka z 6 bocznymi otworami, sterylny, pakowany pojedynczo

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 848.99 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
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bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 54

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33171000 Przyrządy do anestezji i resuscytacji

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Rurki intubacyjne z balonem, kształtowe, nosowe, rozmiar 6.0 i 7.0 typu SUMI

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 424.99 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
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żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 55

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33171000 Przyrządy do anestezji i resuscytacji

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Rurka tracheostomijna z ruchomym szyldem 7,0

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 861.97 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 56

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33172000 Urządzenia do anestezji i resuscytacji

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 234.23 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 57

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca typu Flo Trac MHD6R . sterylny, pakowany pojedynczo

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 585.90 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Część nr: 58

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620 Zestawy medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw z cewnikiem Contiplex 20G

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 258.59 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 59
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33171000 Przyrządy do anestezji i resuscytacji

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Rurka intubacyjna polarna północna, miękka przezroczysta lub bardzo elastyczna nieprzezroczysta, wykonana 
z termowrażliwego, silikonowanego PCV bez zawartości ftalanów, o zwiększonej elastyczności, do intubacji 
przez nos, z mankietem niskociśnieniowym, ze minimum 2 oznaczenia rozmiaru w tym na łączniku 15 mm, 
niebieski balonik kontrolny, wyraźna skala kończąca się punkcie granicznym intubacji, gładkie atraumatyczne 
krawędzie, niebieska linia RTG na całej długości rurki, skalowana jednostronnie, z otworem Murphy, sterylna, w 
rozmiarach od 5,0-8,0 co 0,5mm

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 833.25 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 60

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33124210 Wyroby radiodiagnostyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Optidynamic zestaw do pomiaru ciśnienia pł. Mózg-rdzeń.op=225

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 23 735.11 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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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Część nr: 61

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620 Zestawy medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw do drenażu opłucnej i klatki piersiowej wg Matthys'a. W skład zestawu wchodzi: cienkościenna 
kaniula punkcyjna, cewnik kontrastujący w RTG, podwójna zastawka antyrefluksowa z łącznikem, worek 2,0l, 
strzykawka 60ml, kranik trójdrożny, sterylny, pakowany pojedynczo

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 282.39 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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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Część nr: 62

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczypce biopsyjne jednorazowe, do kanału roboczego 3,2 mm, długość robocza 240cm
Szczypce biopsyjne jednorazowe, do kanału roboczego 2,8 mm, długość robocza 230cm

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 21 923.97 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 63
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141641 Sondy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Proteza moczowodowa PORGES / DETOUR 840MM [x1]

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 31 480.57 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 64

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33123000 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Przyrząd do inwazyjnego pomiaru RR HP Monitoring Kit M 1567 A prod.Braun

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 505.94 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 65

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Siatka foliowa do wyciągania ciał obcych 35mm/2,3mm/230cm

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 192.40 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 66

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33161000 Urządzenia elektrochirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Sonda do elektrokoagulacji bipolarnej

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 371.02 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 67

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141641 Sondy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Sonda Ryle'a 8-22 F dł 105 cm

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7.50 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 68

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141320 Igły medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
System dostępu doszpikowego dla dorosłych i dla dzieci. Aparat automatyczny do uzyskania stałego dostępu 
doszpikowego u dorosłych, odpowiedni do szybkiego przetaczania płynów infuzyjnych, leków, preparatów 
krwiopochodnych i krwi, Jednorazowe, pakowane sterylnie, składające się z: pistoletu z trokarem, igły (14-15G), 
zatrzask/stabilizator igły, igła z końcówką nadającą sie do podłączenia do strzykawki lub przyrządu do infuzji - 
(dopuszczalny łącznik)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 623.38 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 69

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200 Cewniki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
"Wkłucie centralne z możliwością pomiaru saturacji w żyle głównej metodą spektofotometrii wyposażone w:
- zestaw do wkłucia do żył centralnych metodą Seldingera, z możliwością kalibracji cewnika metodą in Vitro oraz 
in Vivo
- końcówkę umożliwiającą podłączenie do modułu optycznego, umożliwiający ciągły pomiar ScvO2, z 
aktualizacją pomiaru co 2 sek
- możliwość aktualizacji hemoglobiny,
- rozmiar 5,5 F/ 15 cm.
Opakowanie pojedyńcze, sterylne."

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 185.53 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Część nr: 70

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38423000 Urządzenia do pomiaru ciśnienia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 974.40 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 71
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620 Zestawy medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw z cewnikiem jednoświatłowym 18G x 20cm do żyły, wprowadzany metodą Seldingera z możliwościa 
kontroli położenia cewnika w EKG. Skład zestawu: Prowadnica druciana z końcówką J, Rozszerzacz, 
Strzykawka trzyczęściowa 5 ml, Cewnik: elastyczny odporny na załamania, przezroczysty z oznakowaniem 
kontrastującym w RTG, ze znacznikami kontroli położenia, ze skrzydełkiem mocującym przesuwalnym oraz 
stałym, z systemem umożliwiającym wprowadzenie prowadnicy bez odłączania strzykawki. Sterylny, pojedynczo 
pakowany.
Zestaw z cewnikiem dwuświatłowym 14G x 30cm do żyły, wprowadzany metodą Seldingera, wprowadzany 
metodą Seldingera z możliwościa kontroli położenia cewnika w EKG. Skład zestawu: Prowadnica druciana 
z końcówką J, Rozszerzacz, Strzykawka trzyczęściowa 5 ml, Cewnik: elastyczny odporny na załamania, 
przezroczysty z oznakowaniem kontrastującym w RTG, ze znacznikami kontroli położenia, ze skrzydełkiem 
mocującym przesuwalnym oraz stałym, z systemem umożliwiającym wprowadzenie prowadnicy bez odłączania 
strzykawki. Sterylny, pojedynczo pakowany.
Zestaw z cewnikiem dwuświatłowym 16G x 30cm do żyły, wprowadzany metodą Seldingera, wprowadzany 
metodą Seldingera z możliwościa kontroli położenia cewnika w EKG. Skład zestawu: Prowadnica druciana 
z końcówką J, Rozszerzacz, Strzykawka trzyczęściowa 5 ml, Cewnik: elastyczny odporny na załamania, 
przezroczysty z oznakowaniem kontrastującym w RTG, ze znacznikami kontroli położenia, ze skrzydełkiem 
mocującym przesuwalnym oraz stałym, z systemem umożliwiającym wprowadzenie prowadnicy bez odłączania 
strzykawki. Sterylny, pojedynczo pakowany.
Zestaw z cewnikiem trójświatłowym 16Gx 20cm do żyły, wprowadzany metodą Seldingeraz możliwościa kontroli 
położenia cewnika w EKG. Skład zestawu: Prowadnica druciana z końcówką J, Rozszerzacz, Strzykawka 
trzyczęściowa 5 ml, Cewnik: elastyczny odporny na załamania, przezroczysty z oznakowaniem kontrastującym 
w RTG, ze znacznikami kontroli położenia, ze skrzydełkiem mocującym przesuwalnym oraz stałym, z systemem 
umożliwiającym wprowadzenie prowadnicy bez odłączania strzykawki. Sterylny, pojedynczo pakowany.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 62 624.75 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 72

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33161000 Urządzenia elektrochirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw Stone Catcher ACL – pojemnik do separowania skruszonych kamieni

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 570.98 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
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umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 73

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33172000 Urządzenia do anestezji i resuscytacji

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Czujniki do pomiaru saturacji, jednorazowe dla noworodków i niemowląt NELLCOR (3-20 kg).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 352.68 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 74

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33161000 Urządzenia elektrochirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Dren do pompy wodnej Endo Washer 20036, rurka ssąca i ciśnieniowa. Sterylna , pakowana pojedynczo
Sonda do koagulacji bipolarnej/wielopolarnej, średnica 7 F – do endoskopów giętkich z kanałem roboczym 
min.2,8mm, długość robocza sondy 200-300 cm,powłoka zapobiegająca adhezji tkanek, możliwe bezpośrednie 
podłączenie do diatermii Endo-Emed i Ebre Vio 200 D. Sterylna, pakowana pojedynczo.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 972.38 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
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zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 75

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33181520 Wyroby do dializy nerkowej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
1. OMNI set 0,7m, nr kat. 7211154 - zestaw drenów z filtrem do plazmaferezy (TPE)
2. Worki na filtrat z zaworem spustowym umożliwiającym drenaż po zdjęciu worka z urządzenia. Pojemność 7 
litrów. Nr kat. 7211065

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 047.50 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 

17/12/2021 S245
https://ted.europa.eu/TED

83 / 90



Dz.U./S S245
17/12/2021
643760-2021-PL

84 / 90

zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 76

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33123000 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw pomiarowy spirometrii i kalorymetrii, jednorazowy D-lite++ dla dorosłych, 2m (1op=20szt) kompatybilny 
z modułem E-sCOVX: linia spirometryczna, linia próbkowania gazu i czujnik spirometryczny dla jednego 
pacjenta 2104297-001 pakowane po 200 sztuk

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 491.67 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
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zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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:
Część nr: 77

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620 Zestawy medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Pediatryczny cewnik dożylny typu VYGON 18G-4Fr-I 10 cm. Jednoświatłowy

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 228.70 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dla każdego z zadań (części) odrębnie, dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie 
z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania 
umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego 
zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia. Realizując prawo opcji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości dostarczanego asortymentu, w zakresie docelowej 
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ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków udzielonego 
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym 
zrealizowaniu ilości przewidzianych dla każdego z zadań, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten 
asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia 
podstawowego zawarte w projekcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości 
bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do 
zawartej umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający stosownie do postanowień art. 57 pkt. 2) ustawy Pzp nie określa warunków udziału w 
postępowaniu

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający stosownie do postanowień art. 57 pkt. 2) ustawy Pzp nie określa warunków udziału w 
postępowaniu

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający stosownie do postanowień art. 57 pkt. 2) ustawy Pzp nie określa warunków udziału w 
postępowaniu

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projektowane postanowienia umowy stanowią odpowiednio załącznik nr 6 do SWZ.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/01/2022
Czas lokalny: 10:00

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

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
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Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/04/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 24/01/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego, na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/
szpital_marciniak
Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
- Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o 
których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.
- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
- Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- Szczegółowe zasady ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U.2004nr 19 poz. 177) Klauzula informacyjna (RODO) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchyleniadyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, 
str. 1),dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski 
SzpitalSpecjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. 54-049 Wrocław, ul. Gen. 
AugustaEmila Fieldorfa 2, tel. 71 306 44 19; Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Jakub Betka, tel. 
71306 44 79,iod@szpital-marciniak.wroclaw.pl  ; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 
art.6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,a 
mianowicie EZ/280/117/17 Dostawy wyrobów medycznych ogólnego zastosowania
w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 214 000 EUR; Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą 
osoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 
96 ust. 3 ustawy zdnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 
„ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dniazakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 
4 lata, okresprzechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Obowiązek podania przez Panią/Pana 
danych osobowychbezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
ustawy Pzp,związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodaniaokreślonych danych wynikają z ustawy Pzp; W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych 
decyzje nie będąpodejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; Posiada Pani/Pan: 
− na podstawieart. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie 
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art. 16 RODOprawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo 
żądania odadministratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o 
których mowaw art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdyuzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; Nieprzysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 
21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 
Pani/Panadanych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może 
skutkowaćzmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 
w zakresieniezgodnym z ustawą Pzp oraz nie możenaruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
Prawo doograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnieniakorzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lubprawnej, 
lub z uwagina ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587702
Faks:  +48 224597700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony 
prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).
1. Odwołanie wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo 
przekracza progi unijne;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na 
stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość 
jest równa albo przekracza progi unijne;
2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest 
mniejsza niż progi unijne.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie 
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia 
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w 
terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 
30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w 
przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia 
o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia 
zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie 
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera 
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224597700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/12/2021
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