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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127288-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Różne urządzenia i produkty medyczne
2022/S 050-127288

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 drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak

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:
Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne
Numer referencyjny: EZ/163/416/22

II.1.2) Główny kod CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

11/03/2022 S50
https://ted.europa.eu/TED

1 / 119

mailto:zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak


Dz.U./S S50
11/03/2022
127288-2022-PL

2 / 119

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa pozostałego jednorazowego sprzętu i materiałów 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. 5 ustawy Pzp.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 7 680 186.64 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 114
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 114

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 1

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:
Dreny do artroskopu, sterylne, jednorazowe do pompy artroskopowej STRYKER, typ FOSTEDAY model 200, 
pakowany w papier-folię.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 225 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 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: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33182200 Urządzenia do stymulacji pracy serca

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:
Elektroda kompatybilna z defibrylatorem Lifepak Quick Combo firmy Medtronic, sterylna op=2szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 736.00 PLN

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 
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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:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Układ anestetyczny dla dorosłych, długość rury min.1,5m max.1,8m, przekrój 22Fwewnętrzna powłoka gładka, 
a zewnętrzna karbowana, z samouszczelniającą się pułapką wodną, z łącznikiem kątowym, z portem Luer 
zakończonym kapturkiem zabezpieczającym, sterylny, pakowany pojedynczo.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 50 979.20 PLN

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 
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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
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 do tamowania krwotoków z jamy nosowej małe i duże**. Zgłębnik zbudowany jest z rurki o przekroju 
owalnym, skośnie ściętej na jednym końcu, na zewnątrz której jest zainstalowany uciskowy pęcherz lateksowy, 
zabezpieczona jest w tasiemkę służącą do umocowania.Zgłębnik do tamponowania krwotoków z jamy nosa. 
AL. 90 mm, AP. 90 mm. CL. 80 mm. CP. 80 mm. *

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 240.00 PLN

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 
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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
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:
Kranik trójdrożny z poliwęglanu odporny na ciśnienie powyżej 4,0 barów z optycznym lub wyczuwalnym 
identyfikatorem pozycji, sterylne, pakowana pojedynczo
Kranik trójdrożny z przedłużaczem o długości 10 cm, sterylne, pakowana pojedynczo

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 67 329.60 PLN

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 
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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
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:
Obwód pacjenta jednorazowego użytku 15 mm ID, obwód dla dzieci z linią poziomu ciśnienia proksymalnego 
3/16 in. (4,8mm) ID oraz drenem sterującym zaworem Wydechowym1/8 in. (3,2mm) ID, mikrobiologicznie 
czysty,do respiratora NewPort
Obwód pacjenta jednorazowego użytku 22 mm ID, obwód dla dorosłych z linią poziomu ciśnienia 
proksymalnego 3/16 in. (4,8mm) ID oraz drenem sterującym zaworem Wydechowym1/8 in. (3,2mm) 
ID,mikrobiologicznie czystydo respiartora NewPort

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 55 968.00 PLN

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 
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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
33157110 Maski tlenowe

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:
Maska anestetyczna, przezroczysta kopuła, miękki kołnierz przylegajacy do twarzy pacenta, zastawka 
regulująca wypełnienie kołnierza, sterylna, pakowana pojedynczo / nr 2, 3, 4, 5*

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 000.00 PLN

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 
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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
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:
Rura karbowana do inhalatora. Rura karbowana z tworzywa sztucznego do inhalatorów, o średnicy 22mm, 
biologicznie czysta. Dł. min. 80cm, pojedynczo pakowane

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 379.52 PLN

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: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33157110 Maski tlenowe

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:
Maska do tlenu dla dorosłych. Maska tlenowa do podaży tlenu o wysokim stężeniu wykonana z przezroczystego 
tworzywa z elastycznym paskiem mocującym z zatopionymi końcówkami, z mikrootworami bocznymi (to 
minimum po 6 otworów o średnicy 2-3 mm umieszczonych symetrycznie po obu stronach) ułatwiającymi 
wydech, z drenem o długości min. 180cm, z uniwersalnymi złączami biologicznie czysta,pakowana pojedynczo.
Maska do tlenu dla dzieci. Maska tlenowa do podaży tlenu o średnim stężeniu wykonana z przezroczystego 
tworzywa z paskiem mocującym z zatopionymi końcówkami, z mikrootworami bocznymi (to minimum po 6 
otworów o średnicy 2-3 mm umieszczonych symetrycznie po obu stronach) ułatwiającymi wydech, z drenem o 
długości min. 180cm z uniwersalnymi złączami biologicznie czysta,pakowana pojedynczo.
Maska do tlenu dla noworodków. Maska tlenowa do podaży tlenu o niskim stężeniu wykonana z 
przezroczystego tworzywa z paskiem mocującym z zatopionymi końcówkami, z mikrootworami bocznymi 
ułatwiającymi wydech, z drenem z uniwersalnymi złączami biologicznie czysta,pakowana pojedynczo.
Maska tlenowa z nebulizatorem dla dorosłych. Maska tlenowa do podaży tlenuowykonana z przezroczystego 
tworzywa z gumką mocującą, z blaszką dopasowującą część nosową, z otworami bocznymi ułatwiającymi 
wydech, z drenem nie załamującym się o długości min. 180cm z uniwersalnymi złączami,sterylna, pakowana 
pojedynczo.
Maska tlenowa z nebulizatorem dla dzieci. Maska tlenowa do podaży tlenu o średnim stężeniu wykonana z 
miękkiego, przezroczystego tworzywa z elastycznym paskiem mocującym z zatopionymi końcami, z otworami 
bocznymi ułatwiającymi wydech, z drenem o długości min. 180cm z uniwersalnymi złączami, z nebulizatorem 
dla dzieci, sterylna, pakowana pojedynczo.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 186 522.24 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: 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
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:
Butla typu REDON z elastycznego tworzywa sztucznego do aktywnego drenażu płynów ustrojowych, 
na zewnątrz z widoczną podziałką do odczytu, z możliwością jednorazowego wytworzenia podciśnienia 
pozwalającego na wypełnienie całej objętości butli odsysaną treścią, konektor umożliwiający podłączenie 
drenów CH-10-18, pakowane pojedyńczo.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 38 112.48 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: 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
33157200 Zestawy tlenowe

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:
Wąsy do podawania tlenu. Cewnik do podawania tlenu przez nos , wykonany z tworzywa medycznego, z 
miękkimi końcówkami o gładkich zakończeniach, jałowy dwudrożny zestaw kaniul w części nosowej , dren o 
długości minimalnej 2 m z uniwersalnym łącznikiem, sterylny, pojedynczo pakowany
Wąsy do podawania tlenu noworodkowe. Cewnik do podawania tlenu przez nos , wykonany z tworzywa 
medycznego, z miękkimi końcówkami o gładkich zakończeniach, jałowy dwudrożny zestaw kaniul w części 
nosowej, dren o długości minimalnej 2 m z uniwersalnym łącznikiem, sterylny, pojedynczo pakowany

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 43 268.32 PLN

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: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141411 Skalpele i noże chirurgiczne

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:
Ostrze jednoraz. użytku Nr 10 - 24* Ostrze jednoraz.użytku, przystosowane do standardowego trzonka, każde 
ostrze hermetycznie zapakowane w indywidualne sterylne opakowania, pakowane po 100szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 057.60 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: 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
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:
Końcówka do odsysania Yankauer bez kontroli ssania. Końcówka do odsysania średniej wielkości, zakrzywiona, 
bez kontroli odsysania, sterylna, pakowana pojedynczo.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 900.00 PLN

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: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141411 Skalpele i noże chirurgiczne

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:
Łącznik do drenów prosty 4-7mm. Łącznik wykonany z tworzywa sztucznego, schodkowy, który stanowi 
połączenie określonych wyżej grubości drenów, sterylny, pakowany pojedynczo.
Łącznik dwustronny stożkowy z otworem do regulacji ssania. Łącznik wykonany z tworzywa sztucznego, 
zakończony dwoma końcówkami stożkowymi, schodkowymi, otwór do przerywanego ssania zaopatrzony w 
korek, sterylny, pakowany pojedynczo
Obrotowy łącznik kątowy z otworem fiberoskopowym. Obrotowy łącznik kątowy jednorazowy do rurek 
intubacyjnych z portem do bronchoskopii 9,5mm, wykonany z tworzywa sztucznego,sterylny, pakowany 
pojedynczo.
Łącznik do drenów prosty 4-7mm

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 399.36 PLN
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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: 15

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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Prowadnica 2,0mm/225mm mała,do rurek intubac. Prowadnica intubacyjna, jednorazowa ,sztywna, pokryta 
PCV, do ukształtowania z drutem . gładkie wygięte zakończenie typu J średnica 2,0 mm , długość 225 mm, 
sterylna, pakowana pojedynczo
Prowadnica 3,0mm/358 mm średnia,do rurek intub. Prowadnica intubacyjna, jednorazowa ,sztywna, pokryta 
PCV, do ukształtowania z drutem . gładkie wygięte zakończenie typu J średnica 3 mm , długość 358 mm, 
sterylna, pakowana pojedynczo
Prowadnica 4,0mm/335mm średnia,do rurek intub. Prowadnica intubacyjna, jednorazowa ,sztywna, pokryta 
PCV, do ukształtowania z drutem . gładkie wygięte zakończenie typu J średnica 4 mm , długość 335 mm, 
sterylna, pakowana pojedynczo
Prowadnica 5,0/365mm duża, do rurek intuba. Prowadnica intubacyjna pokryta PCV do ukształtowania z 
drutem , zakonczenie typu J sterylna , jednorazowego użytku. Średnica 5 mm długość 365 mm, sterylna, 
pakowana pojedynczo,bez lateksu
Prowadnica do trudnej intubacji. Prowadnica do trudnych intubacji, wielorazowa, elastyczna, z wygiętym 
końcem typu Bougie, wykonana z plecionki pokrytej tworzywem, niezawierającym PCV, ze znacznikami 
głębokości . Średnica 15 Ch długość 60 cm, sterylna, pakowana pojedynczo
Prowadnica do trudnej intubacji. Prowadnica do trudnych intubacji, wielorazowa, elastyczna, z wygiętym 
końcem typu Bougie, wykonana z plecionki pokrytej tworzywem, niezawierającym PCV, ze znacznikami 
głębokości . Średnica 10 Ch =3,3 mm o długość 60 cm, 80cm, sterylna, pakowana pojedynczo. Prowadnica z 
możliwością sterylizacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 46 267.20 PLN

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: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33157200 Zestawy tlenowe

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:
Przedłużacz do podawania tlenu. Dren tlenowy z elastycznego materiału, zapobiegając zaciśnięciu, o długości 
min. 180cm, z końcówkami pasującymi do każdego źródła tlenu, biologicznie czysty, pakowany pojedynczo.
Przedłużacz do podawania tlenu. Dren tlenowy z elastycznego materiału, zapobiegając zaciśnięciu, o długości 
min. 400cm, z końcówkami pasującymi do każdego źródła tlenu, biologicznie czysty, pakowany pojedynczo.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 171.20 PLN

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: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33194100 Urządzenia i przyrządy 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:
Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych kompatybilny z pompą objętościową PLUM A+. Sterylny, pakowany 
pojedynczo.
Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych Infusomat Space (BBraun)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 139 648.80 PLN

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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 18

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: 49 152.00 PLN

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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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:
Rampa 3-drożna z przedłużaczem 150cm. Rampa 3- drożna wykonana z poliwęglanu odporna na pękanie, nie 
wchodząca w reakcje z lekami silnie działającymi oraz lipidami; wyposażona w zawory odcinające kulkowe typu 
Flowswich każda linia oznaczona kolorowym znac
Rampa 5-drożna z przedłużaczem 150cm. Rampa 5- drożna wykonana z poliwęglanu odporna na pękanie, nie 
wchodząca w reakcje z lekami silnie działającymi oraz lipidami; dwustronna wyposażona w zawory odcinające 
kulkowe typu Flowswich każda linia oznaczona kol

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 50 056.80 PLN

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: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183000 Dodatkowe wyroby ortopedyczne

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:
Szyna 400x20mm wykonana z blaszki aluminiowej oklejona gąbką służąca do unieruchomienia stawów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 508.00 PLN

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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141610 Torby do gromadzenia płynów ustrojowych

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:
Worek do moczu 2l z odpływem sterylny z portem do pobierania próbek moczu, z zastawką antyrefluksyjną, 
przesuwanym zaciskiem na drenie , skalowany, z odpływem spustowym, sterylny, pojedynczo pakowany. 
Dokładność pomiarowa – skala co 1 ml, od 1-50ml.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 14 307.20 PLN

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: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141610 Torby do gromadzenia płynów ustrojowych

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:
Worek do moczu 2l z odpływem sterylny z zastawką antyrefluksyjną, skalowany, z odpływem spustowym, 
indywidualnie pakowany, sterylny, pakowany pojedynczo.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 25 930.08 PLN

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: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33171000 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
33141610 Torby do gromadzenia płynów ustrojowych

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:
System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca. Wyposażony w : silikonowy rękaw o długości od 165-175 cm, 
z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy,balonik 
retencyjny,port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie 
optymalną wielkość,port do irygacji umożliwiający doodbytnicze podanie leku, z klamrą zamykającą światło 
drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania,port do pobierania próbek stolca,pasek do zawieszenia na 
ramie łóżka, biologicznie czysty , pakowany pojedynczo. Kompatybilne z zestawem worki do zbiórki stolca o poj. 
1000 ml, skalowane, z filtrem węglowym, zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie 
czyste.Kieszonka dla umieszczenia palca wiodącego. Bezpieczeństwo stosowania 28 dni. W zestawie 3 szt
Worki do zbiórki stolca o poj.1000ml, skalowane,z filtrem węglowym, zastawką zabezpieczającą przed wylaniem 
zawartości, biologicznie czyste. Pakowane po 10 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 189 320.00 PLN

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
33141321 Igły do znieczulania

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:
"Adsorber pełnej krwi wskazany do stosowania w warunkach, w których poziomy cytokin, DAMPS i / lub PAMPS 
i / lub bilirubiny i / lub mioglobiny są podwyższone, oraz do usuwania Ticagreloru i Rivaroxabanu u pacjentów 
w stanach nagłych wymagających interwencji chirurgicznej; składający się z wysoce biokompatybilnych, 
porowatych granulek polimerowych z licznymi porami na powierzchni, zanurzonych w roztworze fizjologicznym 
NaCl. Całkowita powierzchnia adsorpcji jednego wkładu > 40 000 m2.
Adsorber pełnej krwi powinien bezpiecznie i łatwo zintegrować się z obwodami krążenia pozaustrojowego, 
takimi jak terapia nerkozastępcza (CRRT), pozaustrojowe utlenowanie krwi (ECMO), CPB oraz jako urządzenie 
samodzielne. Stosowany z antykoagulacją cytrynianowa lub heparynową.
Wymagana szybkości przepływu krwi to 100 do 700 ml / min. Czas leczenia pojedynczym adsorberem: do 
24 godzin przez maksymalnie 7 kolejnych dni. Produkt posiada certyfikat ISO10993 i znak CE oraz zalecenia 
Towarzystw Naukowych odnośnie stosowania. Adsorbuje substancje hydrofobowe do 55 kDa, nie aktywuje 
krzepnięcia i nie usuwa immunoglobulin ani czynników krzepnięcia. W skład zestawu wchodzą: adsorber, 
konektory podłączeniowe do krążenia pozaustrojowego, konektory z workiem do przepłukiwania adsorbera. 
Przydatność do użycia: 3 lata, sterylizowany w promieniowaniu gamma."

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 20 750.00 PLN

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: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały 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:
Koszyczki jednorazowe do usuwania ciał obcych, śr. 1,5 mm
Szczoteczki do czyszczenia kanału roboczego, śr. 2,8x3,2, 120cm
Kleszcze chwytające, jednorazowe, do kanału roboczego, śr. 2,8x3,2
Kleszcze biopsyjne, jednorazowe, do kanału roboczego, śr. 2,8x3,2
Tuba ochronna do endoskopów giętkich mocowana w uchwycie
Zawór ssący jednorazowy z giętkim wideoendoskopem inubacyjnym 1130 BNX
Szczoteczki do czyszczenia kanału roboczego, śr. 1,5 mm
Gumowa zatyczka do przyłącza luer-lock, czarna

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 251 588.44 PLN

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
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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: 26

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:
Obwód pacjenta jednorazowego użytku z drenem do czujnika proksymalnego do respiratora Hamilton C plus 
worek oddechowy , dla dorosłych. Jednorazowy, biologicznie czysty
Obwód pacjenta jednorazowego użytku z drenem do czujnika proksymalnego do respiratora Hamilton C plus 
worek oddechowy , dla dzieci. Jednorazowy , biologicznie czysty

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 389.44 PLN

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
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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
33141220 Kaniula

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:
Worek do godzinowej zbiórki moczu dla noworodków, pojemnośc worka 150-200 ml, z zaworem do pobierania 
próbek moczu oraz zaworem antyrefluksowym. Zintegrowany wieszak do mocowania na łóżko. Sterylny, 
pakowany pojedyńczo,skalowany

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 960.00 PLN

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: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
19520000 Produkty z tworzyw sztucznych

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:
Rękaw foliowy sterylny na przewody do koagulacji i na operacyjną kamerę wideo 2,5mx15cm, sterylny, 
pakowany pojedynczo.
Osłona foliowa, sterylna na ramię C do apartów rentgenowskich 250x118 cm, pakowana pojedynczo
Folia sterylna na ramię C typu beret średnica 80-85cm na RTG, z gumką, pakowana pojedynczo

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 88 136.80 PLN

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: 29

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały 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:
Marker medyczny do znakowania skóry przed operacją: 
sterylny,nietoksyczny,szybkoschnący,nieplamiący,odporny na środki dezynfekcyjne,z załączoną dwustronną 
skalą pomiarową-15cm

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 576.00 PLN

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

11/03/2022 S50
https://ted.europa.eu/TED

31 / 119



Dz.U./S S50
11/03/2022
127288-2022-PL

32 / 119

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
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 jednorazowego użytku ( jednodniowy) , układ sterylnych przewodów (rurek silikonowych) do montażu w 
urządzeniu uDDS-A przeznaczony do przygotowywania i tranferu roztworu radiofarmaceutyku do strzykawek. 
Zestaw kompatybilny z urządzeniem u-DDSA. **

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 34 496.00 PLN

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: 31

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:
Filtr do rurek tracheostomijnych. Wykonany z tworzywa w kształcie walca z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z 
portem do podawania tlenu, oraz z portem do odsysania zabezpieczonym koreczkiem, sterylny, pakowany 
pojedynczo.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 372.32 PLN

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: 32

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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:
Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150cm./ BIAŁY Przedłużacz z zakończeniem luer-lock. Zamawiający 
dopuszcza różnicę długości ( - ) do 20cm. Sterylny, pakowany pojedynczo.
Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150cm do leków światłoczułych. Przedłużacz z zakończeniem luer-lock. 
Zamawiający dopuszcza różnicę długości ( - ) do 20cm. Sterylny, pakowany pojedynczo.
Przedłużacz do pomp infuzyjnych 90cm. Przedłużacz z zakończeniem luer-lock. Zamawiający dopuszcza 
różnicę długości ( - ) do 20cm. Sterylny, pakowany pojedynczo.
Przedłużacz do pomp infuzyjnych od 50-65 cm, końcuwka luer-lock męsko-męski, sterylny, pakowany 
pojedyńczo, bez ftalanów, niepirogenny, nietoksyczny.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 32 056.16 PLN

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
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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: 33

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:
Linia próbkująca do CO2 z Luer- Lock, końcówka męsko-męska Luer-Lock do pacjentów zaintubowanych, 
biologicznie czyste, pakowana pojedyńczo

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 977.60 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: 34

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33181200 Filtry do dializy

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:
Filtr typu Diasafe Plus

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 17 600.00 PLN

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: 35

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 lewatywy. Zestaw składający się z worka wykonanego ze wzmocnionej przeźroczystej folii, z 
uchwytem do zawieszania, o pojemności min. 1500ml, oznakowany podziałką, zakończony drenem z kanką 
oraz klamrą zaciskową.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 952.00 PLN

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
33141610 Torby do gromadzenia płynów ustrojowych

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 godzinowej zbiórki moczu. Zamknięty system do pomiaru diurezy, od 1- 7 dni z bezigłowym portem 
do pobierania próbek, dren o długości min. 115cm, na drenie przesuwalny zacisk, z komorą pomiarową o 
dokładnej podziałce do 50ml z podziałką co 1 ml, odpowietrznik z filtrem hydrofobowym, przeciwbakteryjnym, 
z workiem z odpływem spustowym i zastawką antyrefluksyjną, o pojemności min. 2000ml, z zawieszeniem do 
łóżka.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 18 054.40 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

11/03/2022 S50
https://ted.europa.eu/TED

38 / 119



Dz.U./S S50
11/03/2022
127288-2022-PL

39 / 119

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
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:
Jednorazowe wkłady do wstrzykiwaczy kontrastu, kompatybilne ze strzykawkami : Medrad Mark7 Arterion poj. 
150Ml.sterylne, pakowane pojedynczo

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 94 410.40 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:
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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: 38

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały 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:
Penseta sterylna, jednorazowego użytku, materiał: tworzywo sztuczne, pakowana pojedynczo

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 368.16 PLN

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: 39

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały 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:
Koc grzewczy dla dorosłych, wykonany z wielowarstwowej tkaniny odpornej na rozdarcie, przebicie i 
zamoczenie. Materiał nie zawierający lateksu, radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta 
przy wykonywaniu badań obrazowych. Materiał perforowany umożliwia równomierny przepływ powietrza. 
Zewnętrzna warstwa wykonana z nietkanego tworzywa, co eliminuje możliwość kontaktu rozgrzanych 
powierzchni ze skórą pacjenta. wymiary koca nadmuchanego 200x110cm, kompatybilny z urządzeniem typu 
WARMTOUCH.op=25szt
Koc grzewczy dla dzieci, wykonany z wielowarstwowej tkaniny odpornej na rozdarcie, przebicie i zamoczenie. 
Materiał nie zawierający lateksu, radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy 
wykonywaniu badań obrazowych. Materiał perforowany umożliwia równomierny przepływ powietrza. 
Zewnętrzna warstwa wykonana z nietkanego tworzywa, co eliminuje możliwość kontaktu rozgrzanych 
powierzchni ze skórą pacjenta. wymiary koca nadmuchanego 67x123cm, kompatybilny z urządzeniem typu 
WARMTOUCH.op=12 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 18 720.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: 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
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:
Pojemnik 500ml z wodą sterylną do nawilżania. Pojemniki o wielkości 500ml z PCV zaopatrzone w 
mikrodyfuzor, z zawartością z wody sterylnej do wielodobowego nawilżania (25 - 30 dni) w systemie tlenowym 
ze sterylnym łącznikiem, umożliwiającym podłączenie do dozownika tlenowego. sterylny, pojedynczo pakowany

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 54 720.00 PLN

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
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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: 41

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 odsysania z końcówką lejek - stożek 200cm. Dren do odsysania, ze specjalnym wzmocnieniem na 
całej długości drenu zapewniającym niezasysanie się, o zakończeniu lejek-stożek, długości min. 200cm i śr. 
min. 5,5/7,5mm max 5,6/8mm, sterylny podwójnie pakowany.
Dren do odsysania z końcówką lejek - lejek 300cm. Dren do odsysania, ze specjalnym wzmocnieniem na całej 
długości drenu zapewniającym niezasysanie się, o zakończeniu lejek - lejek, długości min. 300cm i śr. min. 
5,5/7,5mm max. 5,6/8mm, sterylny podwójnie pakowany.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 145 280.00 PLN

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: 42

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33711770 Smoczki i gryzaczki dla niemowląt

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:
Smoczki typu SPEEN STANDARD, pakowany pojedynczo

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 603.52 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: 43

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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:
Worek urostomijny Φ 62, pakowany pojedynczo. Opakowanie 10 szt. Zamawiający dopuszcza inną ilość w 
opakowaniu – max. 30 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.
Płytka do worka urostomijnego Ø62, pakowana pojedynczo. Opakowanie 5 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 601.76 PLN

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

11/03/2022 S50
https://ted.europa.eu/TED

45 / 119



Dz.U./S S50
11/03/2022
127288-2022-PL

46 / 119

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
33140000 Materiały 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:
Stopery do uszu, para, jednorazowe, gumowe. Op=para

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 763.20 PLN

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: 45

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141730 Kołnierze chirurgiczne

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:
Kołnierz typu Philadelfia z otworem na rurkę tracheostomijną. S, M, L*

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 584.00 PLN

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: 46

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141610 Torby do gromadzenia płynów ustrojowych

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:
Kieszeń na płyny 30x40cm, 1-częściowa, sterylna, pakowana pojedynczo.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 273.92 PLN

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 
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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
33194100 Urządzenia i przyrządy 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:
Zestaw do przetoczeń płynów z drenem 5m do ogrzewaczy bębnowych bez ftalanów.L-4000, do ogrzewacza 
typu BFW-1020

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 440.00 PLN

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 
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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
33141610 Torby do gromadzenia płynów ustrojowych

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:
Woreczek do prób moczu dla chłopców,dziewczynek **, foliowy z powierzchnią do przyklejania , z 
anatomicznym wykrojem ułatwiającym aplikację , sterylny, pakowany pojedyńczo

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 879.36 PLN

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: 49

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:
Zestaw do odsysania pola operacyjnego składający się z drenu do odsysania o długości min. 200cm i śr. min. 
5,5/7,5mm oraz końcówki typu Yankauer z rączką, sterylny, podwójnie pakowany.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 34 224.00 PLN

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: 50

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:
Filtr antybakteryjny, antywirusowy dla niemowląt do respiratorów i aparatów do znieczulania, hydrofobowy, 
sterylny, elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do monitorowania gazów anestetycznych, 
przestrzeń martwa max. 12ml o minimalnej skuteczności filtrowania mini 99,99%, sterylny, pakowany 
pojedynczo.
Filtr antybakteryjny, antywirusowy dla dorosłych do respiratorów i aparatów do znieczulania, hydrofobowy, 
sterylny, elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do monitorowania gazów anestetycznych, o 
minimalnej skuteczności filtrowania mini 99,99%, sterylny, pakowany pojedynczo.
Filtr oddechowy antybakteryjny, antywirusowy, pediatryczny, do respiratorów i aparatów do znieczulania, 
hydrofobowy, sterylny, elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do monitorowania gazów 
anestetycznych, przestrzeń martwa max. 28ml., o minimalnej skuteczności filtrowania 99,99%, sterylny, 
pakowany pojedynczo.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 172 249.41 PLN

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: 51

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 podstawowy do przezskórnej nefrostomii, 3-częściowe metalowe kaniule punkcyjne 1,3x220mm, 
prowadnica druciana 0,8x900mm, elastyczna końcówka, sztywny rdzeń 300mm, min 3 rozszerzadła 
kontrastujące pod RTG, miarka i skalpel do nacięcia skóry, rozrywalne kaniule plastikowe, 3-częściowa 
strzykawka 10ml z końcówką LOCK, łącznik do worka; CH8 i CH11*, sterylny pakowany podwójnie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 92 160.00 PLN

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 

11/03/2022 S50
https://ted.europa.eu/TED

53 / 119



Dz.U./S S50
11/03/2022
127288-2022-PL

54 / 119

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
33194100 Urządzenia i przyrządy 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:
Przyrząd do przetaczania krwi z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolcem, odpowietrznikiem 
zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym klapką, przezroczystą dużą komorą kroplową z filtrem 
o wielkości oczka 200µm i powierzchni min. 10cm2, zaciskaczem rolkowym, o długości drenu min. 150cm z 
zakończonym luer-lock. Komora podzielona na dwie części, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu 
płynów. Sterylny, pakowany pojedynczo.
Przyrząd do przetaczania krwi z odpowietrznikiem bez ftalanów. Przyrząd do przetaczania krwi z ostrym 
uniwersalnym dwukanałowym kolcem i odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym 
zamykanym klapką, przezroczystą komorą kroplową z filtrem o wielkości oczka 200µm, zaciskacz na drenie 
z regulacją przepływu, uniwersalne zakończenie drenu luer-lock. Komora podzielona na dwie części,dolna 
elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. BEZ FTALANÓW. Sterylny, pakowany pojedynczo.
Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi z pompką. Przyrząd do przetaczania krwi z ostrym uniwersalnym 
dwukanałowym kolcem, odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym klapką, 
przezroczystą dużą komorą kroplową z filtrem o wielkości oczka 200µm i powierzchni min. 10cm2, precyzyjnym 
zaciskaczem rolkowym, o długości drenu min. 150cm z zakończonym luer-lock, do szybkiego przetaczania z 
dodatkową pompką. Sterylny, pakowany pojedynczo.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 971.36 PLN

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: 53

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33194100 Urządzenia i przyrządy 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:
Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolcem i odpowietrznikiem 
zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym klapką, przezroczystą komorą kroplową z filtrem 
o wielkości oczka 15µm, zaciskacz na drenie z regulacją przepływu, uniwersalne zakończenie drenu luer-
lock. Komora podzielona na dwie części, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. Sterylny, 
pakowany pojedynczo.
Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolcem i odpowietrznikiem 
zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym klapką, przezroczystą komorą kroplową z filtrem 
o wielkości oczka 15µm, zaciskacz na drenie z regulacją przepływu, uniwersalne zakończenie drenu luer-
lock. Komora podzielona na dwie części, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. Sterylny, 
pakowany pojedynczo. BEZ FTALANÓW.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 279 840.00 PLN

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: 54

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały 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:
Opaski identyfikacyjne dla dorosłych. Opaski wykonane z tworzywa sztucznego z kieszonką na dane 
identyfikacyjne. O długości minimalnej 24,50 cm.
Opaski identyfikacyjne - małe. Opaski wykonane z tworzywa sztucznego z kieszonką na dane identyfikacyjne 
do założenia na nadgarstek. Długość całkowita min. 16,50 cm - max. 18,00 cm.

11/03/2022 S50
https://ted.europa.eu/TED

56 / 119



Dz.U./S S50
11/03/2022
127288-2022-PL

57 / 119

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 39 852.16 PLN

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: 55

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 CH20-24*x1000mm. Wykonany 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.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 649.60 PLN

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: 56

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33171000 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
33198000 Szpitalne wyroby papierowe

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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Basen z pulpy celulozowej, odporność na przesiąkanie minimum 4 godziny, pojemność 2 l (+/-10%), wymiary: 
355x285x100mm (+/-10%).
Kaczka z przeznaczeniem dla mężczyzn, odporność na przesiąkanie minimum 4 godziny, pojemność 800 ml 
(+/-10%), wymiary 250x115x115mm (+/-10%).
Miska/nocnik dla dzieci z pulpy celulozowej, odporność na przesiąkanie minimum 4 godziny, pojemność 1 litr 
(+/-10%), wymiary 233x86mm (+/-10%).
Miska wykonana z pulpy celulozowej, miska przeznaczona do stosowania z wodą z detergentem, dopuszczalna 
temp. wody minimum 45 C, odporność na przesiąkanie minimum 2 godziny, pojemność 4 litry (+/- 10%).
Podkładka pod basen wielorazowego użytku z przeznaczeniem dla pacjentów powyżej 100 kg, kompatybilna z 
basenem z pozycji 1.
Podkładka pod miskę/nocnik dla dzieci wielorazowego użytku, kompatybilna z miską/nocnikiem z pozycji 3
Pokrywka do basenu z pulpy celulozowej, kompatybilna z basenem
Miska nerkowa jednorazowa, materiał: masa papierowa, przesiąkalność (min) 4 godziny, pojemność wyrobu 
(min.) 700ml.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 221 822.80 PLN

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: 57

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:
Przyrząd do aspiracji z butelek. Przyrząd do aspiracji z butelek ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym 
0,45 µm z odpowietrznikiem umożliwia aseptyczne pobranie, z możliwością wielokrotnego pobierania, kolec 
standardowy, oraz zatyczką zamykającą i zastawką chroniącom lek przed wyciekaniem po wyciągnięciu 
strzykawki, sterylny, pojedynczo pakowany.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 90 201.60 PLN

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: 58

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141642 Akcesoria do drenażu

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:
Łącznik karbowany (martwa przestrzeń) zespolony z obrotowym łącznikem kątowym, długość min (złożona) 
70mm, długosć max. (rozciągnięta) 150mm, mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 83 394.08 PLN

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33168000 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

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:
Elektroda neutralna, jednorazowa, dzielona, powierzchnia 110cm², klej w części brzeżnej i hydrożel w części 
przewodzącej dla dorosłych, do generatora Valleylab, Erbe, Aesculap, typu nr kat. 816-112 Bowa*
Elektroda neutralna, jednorazowa, dzielona, powierzchnia 90cm², klej w części brzeżnej i hydrożel w części 
przewodzącej dla dorosłych, do generatora Valleylab, Erbe, Aesculap, typu nr kat. 816-092 Bowa*
Elektroda czynna, jednorazowa, dwu przyciskowa do generatora Valleylab, Erbe, Aesculap, z kablem min. 3-5 
metrów, typu nr kat. 802-030 Bowa*

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 30 831.20 PLN

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: 60

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
19520000 Produkty z tworzyw sztucznych

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:
Osłona na mikroskop typ Leica M720/OH5, rozmiar 117/305 cm.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 82 560.00 PLN

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: 61

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33171000 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
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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:
"Stabilizator do rurki intubacyjnej posiadający: uniwersalne rzepy umożliwiające szybkie i skuteczne 
umocowanie stabilizatora wokół głowy,
regulowany uchwyt pozwalajacy na łatwe i szybkie zamontowanie każdego rozmiaru rurki intubacyjnej,
specjalnie zaprojektowany gryzak zapobiegający traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu (nadgryzieniu rurki),
dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie treści pokarmowej, śliny i krwi z jamy ustne. Do jednorazowego 
użytku."

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 578.88 PLN

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: 62
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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:
Aparaty uniwersalne do żywienia enteralnego/ KANGAROO

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 920.96 PLN

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141641 Sondy

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:
Aplikator do Lidocainy

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 225.60 PLN

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
33194120 Artykuły do infuzji

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

11/03/2022 S50
https://ted.europa.eu/TED

66 / 119



Dz.U./S S50
11/03/2022
127288-2022-PL

67 / 119

DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
54-049 WROCŁAW, UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Aqua-Master – dren do pompy wodnej Endo Washer 20036, rurka ssąca i ciśnieniowa. Sterylna , pakowana 
pojedynczo

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 840.00 PLN

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
33157110 Maski tlenowe

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:
"Maska pełnotwarzowa NIV typu NOVASTAR
1. rozmiar S, nr MP01576
2. rozmiar M, nr MP01577
3. rozmiar L, nr MP01578
do wyboru"

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 41 265.84 PLN

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
33100000 Urządzenia 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:
Dexell 1 ml. inj.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 26 400.00 PLN

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
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:
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Filtr powietrza wdychanego do respiratorów Bennett
Filtr powietrza wydychanego do respiratorów Bennett

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 105.00 PLN

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
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:
Rury jednorazowego uzytku do respiratora Medumat Standard

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 984.00 PLN

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
33182200 Urządzenia do stymulacji pracy serca

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:
Jednorazowe uchwyty elektrochirurgiczne firmy BOWA 2-przyciskowy z gniazdem 3-pin, 3m, nr kat. 802-030

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
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Wartość bez VAT: 77 760.00 PLN

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: 70

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141320 Igły medyczne
33141640 Dreny
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:
Dren sterylny do systemu Thopaz z pojedynczym łącznikiem (10szt) [x1]
Zatyczka sterylna do drenu Thopaz
Kanister sterylny 0,8l do systemu Thopaz [x1] (pakowane po 10 szt)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 23 936.00 PLN

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33182200 Urządzenia do stymulacji pracy serca

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:
Elektrody do stymulacji zewnętrznej do defibrylatora typu Cardio-Aid TM MC+ 2szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 400.00 PLN

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: 72

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 aparatu do liposukcji nr. ref #6022
Dren do aparatu do liposukcji nr ref #6026E

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 682.40 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: 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: 73

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty 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:
Elektroda igłowa wolframowa 2,4 mm

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 83 865.60 PLN

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: 74

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:
Filtr do respiratora Oxylog 300 Plus (op=50 szt)
Filtr do respiratora Oxylog wdechowy (op=12 szt)
Filtr do respiratora Oxylog wydechowy (op=12 szt)
Filtr safestar do respiratora Oxylog MP01790 [x1]

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 85 693.92 PLN

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: 75

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:
"Filtr antybakteryjny, antywirusowy, dla dorosłych, z elektrostatyczną warstwą filtrującą, z portem kapno, 
sterylny, o skuteczności filtracji dla bakterii i wirusów 99,999% o przestrzeni martwej 36ml, waga max. 19g, 
Skuteczność filtracyjna
względem NaCl ≥ 97,100 %"

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 560.00 PLN

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: 76

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33157110 Maski tlenowe

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:
Maska twarzowa anestezjologiczna jednorazowego użytku typu Drager nr 1-4
Maska twarzowa anestezjologiczna jednorazowego użytku typu Drager nr 1-4, Comfort Star

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 536.00 PLN

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: 77

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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:
Jednorazowy wkład OGARIT 3000ml

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 217.60 PLN

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: 78

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:
Kanka doodbytnicza 5/200mm. Kanka doodbytnicza z dwoma otworami bocznymi, z zakończeniem otwartym, 
atraumatycznym końcem, sterylna, pakowana pojedynczo
Kanka doodbytnicza 8/250mm.Kanka doodbytnicza z dwoma otworami bocznymi, z zakończeniem otwartym, 
atraumatycznym końcem, sterylna, pakowana pojedynczo
Kanka doodbytnicza 10/300mm. Kanka doodbytnicza z dwoma otworami bocznymi, z zakończeniem otwartym, 
atraumatycznym końcem, sterylna, pakowana pojedynczo

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 782.40 PLN

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: 79

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141624 Zestawy do podawania leków

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:
Jednorazowy kieliszek do leków wykonany z tworzywa sztucznego z podziałką,niesterylny.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 15 703.20 PLN

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 

11/03/2022 S50
https://ted.europa.eu/TED

81 / 119



Dz.U./S S50
11/03/2022
127288-2022-PL

82 / 119

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: 80

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:
Łyżka dermatologiczna

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 754.40 PLN

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 
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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: 81

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:
Mankiety na udo i podudzie Kendall SCD

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 36 000.00 PLN

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 

11/03/2022 S50
https://ted.europa.eu/TED

83 / 119



Dz.U./S S50
11/03/2022
127288-2022-PL

84 / 119

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: 82

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33157110 Maski tlenowe
33171210 Maski do 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:
Maska CPAP
Rura do maski CPAP

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 23 152.00 PLN

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 

11/03/2022 S50
https://ted.europa.eu/TED

84 / 119



Dz.U./S S50
11/03/2022
127288-2022-PL

85 / 119

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: 83

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33157110 Maski tlenowe

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:
Maska do tlenu z rezerwuarem dla dzieci
Maska do tlenu z rezerwuarem dla dorosłych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 014.40 PLN

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: 84

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33157110 Maski tlenowe

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:
Maska krtaniowa nr 1- 5*. Maska krtaniowa, z nadmuchiwanym kołnierzem, niskociśnieniowym, mankiet SOFT 
SEAL , balonik kontrolny wtopiony w rurkę, sterylna, pakowana pojedynczo.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 57 600.00 PLN

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: 85

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33157110 Maski tlenowe

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:
Maska pełnotwarzowa NIV NovaStar TS AAV / L [x1]

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 26 796.00 PLN

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: 86

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:
Obwód do znieczuleń neonatologiczny 305/8173 xszt [xop]

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 21 120.00 PLN

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: 87
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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:
Obwód oddechowy do respiratora Bennet

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 008.00 PLN

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: 88

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

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:
Ostrza jednorazowe do badania odczuwania bólu typu Neurotips op=100 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 356.80 PLN

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: 89

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141610 Torby do gromadzenia płynów ustrojowych

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:
Plytka urostomijna Φ 62

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 884.80 PLN

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: 90

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141220 Kaniula

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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Pojemnik do leku w inhalatorze Tajfun

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 969.60 PLN

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: 91

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33194100 Urządzenia i przyrządy 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:
Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu i zastawką 
antyrefluksową. Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolcem, 
odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym klapką, przezroczystą dużą komorą 
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kroplową z filtrem o wielkości oczka 15µm, z zaciskaczem przesuwanym dla krótkich przerw w infuzji, z 
regulacją niezależną od drenu, o długości drenu min. 180cm z końcówką luer-lock.
Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych z pomiarem ośrodkowego ciśnienia żylnego. Przyrząd 
do przetoczeń płynów infuzyjnych z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolcem i odpowietrznikiem 
zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykany klapką, przezroczystą dużą komorą kroplową z filtrem 
o wielkości oczka 15 um, precyzyjnym zaciskaczem rolkowym, kranikiem trójdrożnym, drenem do skali 
zakończonym filtrem przeciwbakteryjnym, drenem z końcówką luer-lock, oraz skalą pomiarową ośrodkowego 
ciśnienia żylnego. Sterylny, pakowany pojedynczo.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 748.48 PLN

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: 92

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
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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:
Filtr antybakteryjny Hersil

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 849 600.00 PLN

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: 93

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:
Rury karbowane do respiratora Oxylog (op = 5 szt)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 58 432.00 PLN

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: 94

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141610 Torby do gromadzenia płynów ustrojowych

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:
Worek do opróżniania worka C3 z SAP zbiórki moczu 2l

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 392.00 PLN

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: 95

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:
Układ oddechowy do respiratora Oxylog 5703041/Układ oddechowy do respiratora Oxylog pediatryczny 
5704964
Układ oddechowy dla dorosłych 300S14269 xszt [xop]
Układ oddechowy dla dzieci 305P8856 xszt [xop]
Układ oddechowy neonatologiczny 286P25532 xszt [xop]
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 84 616.32 PLN

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: 96

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:
Uro-Tainer PHMB 100 ml [x1]
Uro-Tainer Suby G 3,2% 100 ml [x1]

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 480.00 PLN

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: 97

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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:
Wkład do strzykawki SPECTRIS SOLARIS EP (MR) 65ml i 115 ml

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 107 827.20 PLN
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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: 98

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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:
Wkłady do strzykawki automatycznej, kompatybilne ze strzykawkami: Medard Stellant (TK) poj. 2X200 ml.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 687 903.84 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: 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: 99

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:
Infusomat Space Line Neutrapur 0,2um. i.v. Filter

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 732.50 PLN

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: 100

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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:
Worek stomijny,otwarty,na zapinkę,20-70mm,przyklejany do skóry

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 615.68 PLN

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: 101

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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:
Zastawka PEEP jednorazowa 199 102 001 x10 [x1]

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 984.00 PLN

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: 102

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 elucji radiofarmaceutyku z fiolki zbiorczej

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 14 400.00 PLN

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 
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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: 103

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 wkłucia centralnego Foliodrape CPT 269821 [x1]

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 17 750.40 PLN

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 
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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: 104

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:
Wielorazowa prowadnica do trudnej intubacji BOUGIE dla dzieci do 5 kg nr2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 425.00 PLN

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: 105

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 T układu odechowego z nebulizatorem Cirrus 2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 246.40 PLN

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

11/03/2022 S50
https://ted.europa.eu/TED

106 / 119



Dz.U./S S50
11/03/2022
127288-2022-PL

107 / 119

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 106

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:
Obwód oddechowy do respiratora Philips Trilogy 202, jednorazowy

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 47 040.00 PLN

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: 107

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały 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:
"Wkładki do uszu neuromonitoring 1,4 cm dorośli/ Op = 50 szt.
Wkładki do uszu neuromonitoring 1 cm pediatryczne"

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 360.00 PLN

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: 108
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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:
Ustnik endoskopowy jednorazowy do głowicy usg 22mm x 27mm

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 051.20 PLN

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: 109

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

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:
Wkład jednorazowy na wydzielinę o pojemności 2,5l. Typu Medela

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 635.00 PLN

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: 110

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:
Układ oddechowy, anestezjologiczny jednorazowego użytku z możliwością stosowania układu do wielu pacjntów 
przez 7 dni. Dla dorosłych.
Układ oddechowy, anestezjologiczny jednorazowego użytku z możliwością stosowania układu do wielu pacjntów 
przez 7 dni. Pediatryczny.
Układ oddechowy, anestezjologiczny jednorazowego użytku z możliwością stosowania układu do wielu pacjntów 
przez 7 dni. Noworodkowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 565 280.00 PLN

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: 111

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141642 Akcesoria do drenażu

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:
Trójnik Y do rur respiratora EVITA (jednorazowy)
Trójnik Y do rur respiratora EVITA (wielorazowy)
Jednorazowa zastawka wydechowa do respiratora Drager Evita V 300
Zestaw jednorazowych rur do respiratora Evita V300

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 67 871.00 PLN

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: 112

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

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:
1. Solo Nebuliser typu Aerogen nr AG-AS3100
2. Solo Adult T-Pierce AG-AS3010 komplet
Pułapka wodna D-fend Pro+, zielone (1op.-10szt.) kompatybilne z modułem E-sCOVX, membrana PTFE 0,3 
mikrometra M1200227

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 404 160.00 PLN

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: 113

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

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:
Inspiratory Safety Guard Urządzenie zabezpieczające zastawkę wdechową kompatybilne z respiratorem R860 
5514015 (1op.-10szt.)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 200.00 PLN

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: 114

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:
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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:
Filtr pneumatycznej pompy p/odlezynowej standard

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 124.37 PLN

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

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
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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: 15/04/2022
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:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/07/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/04/2022
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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
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- 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 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, 
str. 1),dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Szpital 
Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. 54-049 Wrocław, ul. Gen. Augusta Emila 
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 z dnia 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 dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Obowiązek podania przez Panią/Pana 
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych 
decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; Posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie 
art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo 
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o 
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna 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/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może 
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 
umowy w zakresie nie zgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. Prawo doograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagina ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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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:
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 
w art. 469 pkt. 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym 
systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany 
na podstawie ustawy;
c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie 
elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 
treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania 
przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Odwołanie wnosi się 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;
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie 
w przypadkach innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
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zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia. 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:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu 
zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". Skargę wnosi się za pośrednictwem 
Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym 
mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi s

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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:
07/03/2022
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