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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:635089-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Koszalin: Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne
2020/S 252-635089

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie
Krajowy numer identyfikacyjny: M-2373-12/2019
Adres pocztowy: 75-720 Koszalin, ul. Szpitalna 2
Miejscowość: Koszalin
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 75-720
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia.publiczne@poliklinika.koszalin.pl 
Tel.:  +48 943471670
Faks:  +48 943411697
Adresy internetowe:
Główny adres: www.poliklinika.koszalin.pl
Adres profilu nabywcy: www.poliklinika.koszalin.pl

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup i sukcesywna dostawa jednorazowych materiałów medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie
Numer referencyjny: M-2373-12/2020

II.1.2) Główny kod CPV
33191000 Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa jednorazowych materiałów medycznych dla SP 
ZOZ MSWiA w Koszalinie, ul. Szpitalna 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 421 690.34 EUR

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pojemniki na odpady medyczne
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Pojemniki jednorazowego użytku do gromadzenia zużytego sprzętu medycznego (igieł, strzykawek, wenflonów, 
rękawiczek jednorazowego użytku, itp.). Pojemniki muszą być wykonane z tworzywa sztucznego, które 
po zapełnieniu będą przekazane do utylizacji. Składające się z trzech elementów: pojemnika głównego, 
pokrywy szczelnie zatrzaskiwanej na pojemniku głównym oraz małej pokrywki służącej do przymykania otworu 
wrzutowego i szczelnego zamknięcia tego otworu po napełnieniu. Po napełnieniu i zamknięciu pojemniki będą 
przekazywane w całości do spalania. Pozostałości po spalaniu tworzywa, z którego będzie wykonany pojemnik, 
muszą być nieszkodliwe dla środowiska. Pojemniki muszą być nieprzemakalne, odporne na przekłucia, 
muszą posiadać specjalne wycięcia w pokrywie umożliwiającej bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. 
Na pojemniku musi widnieć etykieta ostrzegawcza „materiał zakaźny” wraz z innymi informacjami zgodnie z 
wymaganiami PZH. Wszystkie pojemniki muszą posiadać pozytywna opinię Państwowego Zakładu Higieny oraz 
deklarację zgodności.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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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Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Cewniki
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Cewniki Foley´a dwudrożne, sterylne, podwójnie pakowane w wewnętrzny worek foliowy z perforacją 
umożliwiającą oderwanie końca opakowania oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier lub folia ułatwiające 
aseptyczne użytkowanie, posiadające szczelną zastawkę w porcie do napełniania balonu. Wykonane z lateksu 
silikonowego, z balonem 5-10ml. Rozmiar w zależności od zapotrzebowania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Rękawiczki
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Rękawice nitrylowe diagnostyczne, niesterylne, bezpudrowe, kształt uniwersalny, rolowany mankiet, 
powierzchnia lekko teksturowana, znak CE - zgodne z normą EN 455. Rękawice oznakowane jako produkt 
medyczny, klasa wyrobu medycznego III, rozmiar S, M, L, XL. Pakowane w opakowania po 100 szt.
Rękawiczki winylowe, niesterylne, bezpudrowe, kształt uniwersalny, rolowany mankiet, znak CE - zgodnie z 
normą EN 455. Rękawice oznakowane jako produkt medyczny. Rozmiarz S, M, L, XL. Pakowane w opakowaniu 
po 100 szt.
Rękawice lateksowe, chirurgiczne, jałowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny - z rozróżnieniem na prawą i 
lewa dłoń, rolowany brzeg, powierzchnia lekko teksturowana, z wewnętrzną warstwą polimerową. Rękawice 
oznakowane jako produkt medyczny, klasa wyrobu medycznego III, rozmiar 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5. Pakowane po 
50 par.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Dreny
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Butelka do odsysania ran typu Redona wykonana z polietylenu, możliwość połączenia z drenami o średnicach 
od CH 8 do CH 22, skala ułatwiająca ocenę objętości odessanego płynu, pojemność 200 ml, sterylna.
Dren typu Redona wykonany z medycznej odmiany PCV o optymalnym współczynniku twardości, 
zapewniającym drożność drenu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia atraumatyczności, 
naprzemienna perforacja o długości 15 cm zapobiegająca aspiracji i wrastaniu tkanek, specjalnie wyprofilowane 
atraumatyczne otwory drenujące, miękkie zakończenie drenu, pasek kontrastujący w RTG na całej długości 
drenu, trzystopniowy (co 1 cm) czytnik głębokości w odległości 5 cm od zakończenia perforacji, umożliwiający 
dokładną identyfikację położenia drenu, długość 800 mm, wolny od DEHP, sterylny, opakowanie podwójne - 
zewnetrzne papier - folia, wewnętrzne folia. Dreny pakowane na prosto.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Żele EKG, USG
Część nr: 5
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Żel do EKG w miękkim opakowaniu, przewodzący prąd elektryczny, nie barwiący, posiadający neutralny 
odczyn pH, przeznaczony do rejestracji krzywej EKG (zwłaszcza rejestracji 24-godzinnego zapisu EKG metodą 
Holtera).
Żel transmisyjny, przeznaczony do diagnostyki (USG,KTG) i terapii ultrasonograficznej (UD). Do stosowania 
ze wszystkimi typami głowic ultrasonograficznych (sektorowe, matrycowe, liniowe i convex) oraz w nowych 
rodzajach obrazowania (3D/4D, tryby dopplerowski, obrazowanie harmoniczne i trapezoidalne, elastografia).
Posiada neutralny dla skóry odczyn pH, preparat na bazie wody, nie zawiera soli, przeznaczony do stosowania 
zewnętrznego

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Zestawy zabiegowe
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw do zmiany opatrunków. Jałowy materiał gotowy do natychmiastowego zastosowania.Zestaw powinien 
zawierać minimum:
— kompresy gazowe 8 warstwowe 7,5cm x 7,5cm
— pęseta plastikową jednorazowego użytku
— tupfery gazowe kule 20cm x 20cm
Zestaw do usuwania szwów. Jałowy materiał gotowy do natychmiastowego zastosowania. Zestaw powinien 
zawierać minimum:
— tampony (tupfery) włókninowe,
— pęseta anatomiczna plastikowa
— ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane).
Zestaw do cewnikowania. Jałowy materiał gotowy do natychmiastowego zastosowania. Zestaw powinien 
zawierać minimum:
— tupfery- kule z gazy 17-nitkowej, 20cm x 20cm,
— serweta z laminatu FB, 50cm x 60cm,
— serweta z laminatu FB z nacięciem i otworem o średnicy 5cm, 50cm x 50cm,
— pęseta plastikowa,
— miska nerkowata,
— żel do znieczulenia

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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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Testy ureazowe
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Szybki test urazowy do wykrywania Helicobacter pylori w bioptatach żołądka i dwunastnicy pobranych 
endoskopowo z wykorzystaniem płynu komórkowego bez użycia wody destylowanej.
Szybki test ureazowy (mokry) - szybkość reakcji, wysoka czułość i specyficzność, krótki czas odczytu 
- 1-60 minut, łatwość wykonywania, możliwość oceny skuteczności leczenia po kuracji antybiotykowej, 
przechowywyanie w temperaturze pokojowej. Szybki test ureazowy (suchy) - prostota wykonania badania, 
wysoka czułość i specyficzność, szybki wynik badania, eliminacja tzw. Blushing effect, możliwość oceny stopnia 
zakażenia, nie daje fałszywie dodatnich wyników, wyników z krwią i żółcią, przechowywanie w temperaturze 
pokojowej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Jednorazowe artykuły ginekologiczne
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Wzierniki ginekologiczne. Jednorazowy wziernik ginekologiczny. Pakowany osobno, po jednej sztuce w 
opakowaniu foliowym. Tworzywo PP z którego wykonany jest wziernik nie może zawierać ftalanów.
Dostępność rozmiarów: XXS, XS, S, M, L.
Szczoteczki cytologiczne. Dwa typy szczoteczek:
1. Sterylna szczoteczka cytologiczna typu wachlarz. Przeznaczona do pobierania materiału zarówno z szyjki 
macicy jak i z kanału. Posiada miękkie włosie. Pakowane pojedynczo w osobny blister. Powinny posiadać 
certyfikat CE, ISO 9001 & ISO 13485. Rękojeść minimum 17 cm długości.
2. Sterylna szczoteczka cytologiczna prosta przeznaczona do pobierania materiału z kanału szyjki macicy. 
Pakowane pojedynczo w osobny blister. Powinny posiadać certyfikat CE, ISO 9001 & ISO 13485. Rękojeść 
minimum 17 cm długości.
Aspirator ssący do biopsji endometrium, podwójny tłok, boczny otwór na końcu aspiratora, zaokrąglona 
końcówka. Oznaczenie głębokości wzdłóż aspiratora ułatwiająca lokalizację umiejscowienia. Długość max. 
262mm, średnica max. 2,93 mm. Sterylny. Pakowany pojedynczo w opakowanie folia-papier.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Szczoteczki chirurgiczne do mycia rąk
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Jednorazowe szczotki do czyszczenia przedramion i rąk w strefach wysokiego ryzyka.
Jedna strona szczotki powinna się składać z nylonowej miękkiej szczeciny o niskiej gęstości, druga strona 
z polietylenowej gąbki. Szczotki powinny być pakowane pojedynczo i gotowe do użycia zaraz po otwarciu 
blistra. Powinna posiadać specjalni pilniczek do czyszczenia paznokci. Sucha sterylna szczotka bez żadnych 
detergentów sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie papier-folia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Akcesoria laryngologiczne
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
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Szpatułka laryngologiczna wykonana z drewna. Jałowa, pakowana pojedynczo w folie. Wymiary: 150 x 20 mm. 
Pakowane po 100szt. w op.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Zestaw do biopsji gruboigłowej
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Pistolet jednorazowy do biopsji gruboigłowej, kompatybilny z igłą współosiową TruGuide™. Dla zwiększenia 
wydajności i dokładności igła jednorazowa, sterylna, ze zintegrowanym, jednorazowym "pistoletem" z dwoma 
niezależnymi przyciskami umożliwiającymi strzał - z tyłu oraz na lewym boku rękojeści. Długość strzału 22 mm. 
Rękojeść w ergonomicznym owalnym kształcie, umożliwiająca obsługę jedną ręką, posiadająca plastikowe 
wypustki, zapobiegające przypadkowemu stoczeniu się urządzenia ze stolika i wyślizgnięciu się z ręki. 
Rozmiary oznaczone kolorami. Rozmiary: 14G x 10 cm, 14 G x 16 cm, 16G x 10 cm, 16G x 16 cm, 18G x 10 
cm, 18G x 16 cm, 18G x 20 cm, 18G x 25 cm, 20G x 10 cm, 20G x 16 cm, 20G x 20 cm. Pakowane po 5 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Szkiełka mikroskopowe
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:

Szkiełka mikrospokowe podstawowe z polem do opisu. Pole opisu białe. Szkiełko szlifowane pod kątem 90o.
Wymiary wymagane: 75 x 25 x 1 mm.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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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Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Worki do zbiórki moczu, zestawy do lewatywy
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Worki do dobowej zbiórki moczu, wykonane z medycznego PCV. Bez lateksowe. Wyposażony w zastawkę 
antyrefluksyjną z zaworem spustowym i malejącą czytelną skalą. Łącznik schodkowy. Produkt sterylny, do 
jednorazowego użytku. Produkt pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe, sterylny.Pojemność: 2L.
Wieszak do worków na mocz. Wykonane z mocnedgo i trwałego tworzywa sztucznego. Wyposażone w 
specjalne umocowanie zapobiegające załamywaniu się drenu. Pasujący do okragłych i kwadratowych ram 
łożek.
Zestaw do lewatywy. Jałowy materiał gotowy do natychmiastowego zastosowania. Zestaw powinien zawierać 
minimum:
— worek do lewatywy co najmniej 1000ml z miękką końcówką
— włókninowy podkład 40x50cm,
— saszetka ze środkiem myjącym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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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Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Przedłużacze do pomp infuzyjnych
Część nr: 14

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Wyrób sterylny przeznaczony jest do terapii infuzyjnej w celu przedłużenia linii infuzyjnej. Długość drenu 150 
cm, średnica zewnętrzna 2,4 mm, średnica wewnętrzna 1,24 mm. Zakończenia typu Luer-Lock – męski i żeński. 
Materiał: PVC bez lateksu i ftalanów. Materiał użytku jednorazowego. Do leków światłoczułych.
Niepirogenny, nietoksyczny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany w pojedynczy blister, papier-folia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Materiały jednorazowe do zabiegów termolezyjnych
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Igły do zabiegów termolezji.
Igła Tuohy z metalowym mandrynem i skrzydełkami, z oznaczeniami głębokości co 1 cm, z informacją o 
rozmiarze igły na uchwycie.
Igła do wykonywania blokad obwodowych w rozmiarze 22G x 80mm widoczna w USG. Elementy echogeniczne 
wtłoczone w powierznię igły, tworzące strukturę trzech płaszczyzn, stykających się pod kątem 90o, 
umożliwiające odbicie wiązki ultrasonograficznej od trzech powierzni, co gwarantuje widoczność końcówki igły 
również pod dużym kątem wprowadzania. Stryktura echogeniczna rozmieszczona równomiernie (360o) wokół 
igły, na pierwszych 20mm. Elastyczny dren do podawania leku zakończony złączem LuerLock.
Strzykawka L.O.R. wkręcana 10ml stosowana do zabiegów termolezyjnych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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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Osłona na przewody
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Sterylna osłona na przewody (Tubus) – wykonana z folii PE o dużej wytrzymałoṡci mechanicznej na 
rozerwanie z taṡmȧ do mocowania na koṅcach. Rozwijana teleskopowo. Rozmiar minimum 14 x 250 cm.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Osłona na głowice USG
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
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Osłonki (minimalne wymiary: średnica 28mm, długość 21cm) na głowice transrektalne, transwaginalne / 
endorektalne USG. Jednorazowe, pakowane pojedynczo. Osłonki z naturalnego lateksu. Bez zbiorniczka.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Papier do EKG, KTG,USG
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Papier termiczny, do aparatu EKG, charakterystyka powierzchni papieru: nadruk w postaci czerwonej kratki.
Papier termiczny, do aparatu KTG BISTOS BT-350 Dual LCD, rozmiar 152 mm x 90 mm x 160, składanka, 
zapis termiczny, charakterystyka powierzchni papieru: nadruk w postaci czerwonej kratki. Papier nadrukowany 
w skali FHR 50 - 210 bpm.
Termoczuły papier przeznaczony do czarno-białych videoprinterów firmy SONY

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Podkłady, prześcieradła jednorazowe
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Jednorazowy podkład papierowy w rolce, stosowany do zabezpieczania kozetki, wykonany z białej celulozy, 
perforacja co 50 cm.
Jednorazowy podkład w rolce, wykonany z dwóch warstw celulozy, podfoliowany. W kolorze niebieskim, 
perforacja co 50 cm.
Prześcieradła jednorazowe, wzmacniane, trójwarstwowe.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Fartuchy, ubrania chirurgiczne, maski chirurgiczne
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33199000 Odzież medyczna

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny.Wykonany z włókniny SMMS. Min. trzy warstwowe. Rękaw 
zakończony elastycznym 10cm mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie.Troki 
umieszczone w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania 
aseptycznego. Przeznaczenie fartucha – standardowe zabiegi chirurgiczne z małą i średnią ilością płynów. 
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Fartuch pakowany dodatkowo w papier krepowy. Wewnątrz opakowania dwa ręczniki. Rozmiary: S, M, L, XL, 
XXL
Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny dodatkowo wzmocniony w części przedniej i rękawach. Wymagania:
— zgodne z normą EN 13795
— zapinany na rzep na szyi i wiązany w pasie na troki
— nieprzepuszczalne dla penetracji płynów
— odporne na przedziurawienie i przedarcie (na sucho i mokro)
— wykonane z materiału nietkanego przepuszczającego powietrze
— całkowicie zakrywający plecy
— wiązany z boku lub z tyłu
— mankiety długie ściśle przylegające do skóry w okolicy nadgarstka, minimum 10cm
— pakowane w opakowanie papierowo- foliowe, wewnątrz w papier ochronny z serwetką do osuszania rąk
— rozmiary:L, XL, XXL
— min. trzy warstwy
Jednorazowy, niejałowy komplet chirurgiczny: spodnie, bluza. Nogawki spodni bez ściągaczy. Wycięcie pod 
szyją w kształcie V. Na dole bluzy kieszeń. Komplet wykonany z miękkiej włókniny, nieprześwitujący. Rozmiary: 
S, M, L, XL, XXL
Czepki medyczne. Czepek okrągły, w kształcie beretu. Pakowane w karton. Wykonane z polipropylenu. Sposób 
mocowania: gumka. Rozmiar uniwersalny. Gramatura min. 14 g/m2
Maseczki chirurgiczne. Z gumkami zakładanymi na uszy. Jednorazowego użytku. Niejałowe. Wykonane z 
włókniny. Niepylące. Pakowane po 50szt w opakowaniu. Zgodne z normą EN 14683:2019
Maseczki chirurgiczne. Z trokami do wiązania. Jednorazowego użytku. Niejałowe. Niepylące. Wykonane z 
włókniny. Pakowane po 50szt. w opakowaniu. Zgodne z normą EN 14683:2019.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Serwety operacyjne
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Serwety jałowe, nieprzylepne, pakowane w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Wymagania:
— materiał spełniający wymogi EN 13795-1
— minimum trzywarstwowe, o minimalnej gramaturze 55 – 60 g/m2
— nie zawierające celulozy
— nie pylące
— wykonane z absorbcyjnej włókniny barierowej,
— odporne na penetrację płynów oraz na przedziurawienie i przedarcie (na mokro i sucho)
— posiadające oznaczenie CE
— pakowane w opakowanie papierowo- foliowe, I klasa palności
Serweta jałowa z otworem, samoprzylepna, z możliwością dostosowania średnicy otworu (regulacja), pakowana 
w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Wymagania:
— materiał spełniający wymogi EN 13795-1
— minimum trzywarstwowe o minimalnej gramaturze 55 – 60 g/m2
— nie zawierające celulozy
— nie pylące
— z klejem umożliwiającym repozycję
— wykonane z absorbcyjnej włókniny barierowej,
— odporne na penetrację płynów oraz na przedziurawienie i przedarcie (na mokro i sucho)
— posiadające oznaczenie CE
— pakowane w opakowanie papierowo- foliowe, I klasa palności
Serweta jałowa z otworem, samoprzylepna, pakowana w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. 
Wymagania:
— materiał spełniający wymogi EN 13795-1
— minimum trzywarstwowe o minimalnej gramaturze 55 – 60 g/m2
— nie zawierające celulozy
— nie pylące
— z klejem umożliwiającym repozycję
— wykonane z absorbcyjnej włókniny barierowej,
— odporne na penetrację płynów oraz na przedziurawienie i przedarcie (na mokro i sucho)
— posiadające oznaczenie CE
— pakowane w opakowanie papierowo- foliowe, I klasa palności - otwór o średnicy 8cm

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Przyrządy do przetaczania
Część nr: 22

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjunych typu IS. Wymagania:
— jednorazowego użytku, jałowy, pakowany pojedynczo, - igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości z 
kryzą ograniczającą, - osłonka igły biorczej,
— uniwersalne zakończenie typu Luer Lock,
— zakończenie stożkowe, - osłonka zakończenia luer-lock
— opakowanie jednostkowe typu blister-pack,
— komora kroplowa 20 kropli = 1 ml ± 0,1 ml,
— dren medyczny o długości 150 cm, - zaciskacz rolkowy.
Przyrząd do przetoczeń krwi i jej preparatów metodą grawitacyjną (typ TS). Bez ftalanów, sterylizowany 
tlenkiem etylenu.
Skład:
— igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości z kryzą ograniczającą,
— osłonka igły biorczej,
— hydrofobowy, przeciwbakteryjny filtr powietrza,
— filtr krwi o wielkości oczek 200 μm,
— elastyczna komora kroplowa 20 kropli = 1ml ± 0,1ml,

— aktywna powierzchnia filtracyjna min. 15 cm2,
— zaciskacz rolkowy,
— rolka zaciskacza,
— dren medyczny o długości 150 cm,
— łącznik stożkowy luer-lock,
— osłonka łącznika luer-lock.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Nici chirurgiczne
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Sterylne, syntetyczne, monofilamentowe, poliamidowe, niewchłanialne nici chirurgiczne. Nić jednowłóknowa 
niebieska lub czarna. Sterylizowana tlenkiem etylenu z igłą ze stali szlachetnej, połączona nitką w sposób 
autraumatyczny. Spełniająca wymogi dyrektywy 93/EWG dotyczącej wyrobów medycznych. Pełna identyfikacja 
szwsu na każdym etapie otwarcia opakowania (nazwa handlowa, długość i grubość nitki, przekrój i krzywizna 
igły). Data ważności na zewnętrznym opakowaniu sterylizacyjnym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Nici chirurgiczne
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Syntetyczna, wchłanialna, jednowłóknowa, sterylna nić chirurgiczna. Wykonana z polimeru poli-p-dioksanonu, 
fioletowa, ulegająca rozkładowi przez hydrolizę na kwas (2-hydroksyeoksy)octowy. Podtrzymywanie tkankowe 
70-80 % po ok. dwóch tygodniach, ok. 50-70 % po 4 tygodniach. Wchłanianie 180-210 dni. Sterylizowana 
tlenkiem etylenu. Pojedyncze aluminiowe opakowanie sterylizacyjne, pełna identyfikacja szwu na każdym 
etapie otwarcia nitki (nazwa handlowa, długość i grubość nitki, długość, przekrój i krzywizna igły). Rozmiar w 
zależności od potrzeb zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Nici chirurgiczne
Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Syntetyczna, wchłanialna, pleciona nić chirurgiczna, wykonana z homopolimeru kwasu glikolowego, powlekana 
stearynianem wapnia i polikaprolatem.Połączona z igłą ze stali szlachetnej w sposób atraumatyczny. Ulegająca 
rozkładowi w organizmie przez hydrolize na kwas glikolowy. Podtrzymywanie tkankowe 50 % po ok. 5-7 dni. 
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Proces rozkładu zakończony po 42 dniach. Sterylizowana promieniami gamma. Pojedyncze aluminiowe 
opakowanie sterylizacyjne, pełna identyfikacja szwu na każdym etapie otwarcia nitki (nazwa handlowa, długość 
i grubość nitki, długość, przekrój i krzywizna igły). Rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Nici chirurgiczne
Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Syntetyczna, wchłanialna, pleciona nić chirurgiczna, wykonana z homopolimeru kwasu glikolowego, powlekana 
stearynianem wapnia i polikaprolatem.Barwiona lub nie. Połączona z igłą ze stali szlachetnej w sposób 
atraumatyczny. Ulegająca rozkładowi w organizmie przez hydrolize na kwas glikolowy. Podtrzymywanie 
tkankowe 60-70 % po ok. 14 dniach i 25-45 % po 21 dniach. Proces rozkładu zakończony po 60-90 dniach. 
Sterylizowana promieniami gamma. Pojedyncze aluminiowe opakowanie sterylizacyjne, pełna identyfikacja 
szwu na każdym etapie otwarcia nitki (nazwa handlowa, długość i grubość nitki, długość, przekrój i krzywizna 
igły). Rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Siatka chirurgiczna przepuklinowa
Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Siatka przepuklinowa, monofilamentowa, polipropylenowa, bioobojętna, nietoksyczna, bostabilna, optymalnie 
dobrana pod względem porowatości. Z dużą elastycznością i wytrzymałością, odporna na rozciąganie i 
zrywanie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Zgłębnik żołądkowy
Część nr: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Zgłębnik żoładkowy. Materiał: 100 % silikonu medycznego. Sterylny. Posiada znacznik głębokości (2020-0004) 
potwierdzający pozycję. Linia kontrastująca w RTG. Zwężona atraumatyczna końcówka ułatwiająca 
wprowadzanie. Sterylna zatyczka cewnikowa dołączona do każdego cewnika. Opakowanie papier-folia. 
Rozmiary w zależności od potrzeb Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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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Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Elektrody EKG
Część nr: 29

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Elektrody EKG. Samoprzylepne. Jednorazowego użytku. Czujniki pokryte zostały chlorkiem srebra. Wykonane z 
pianki polietylenowej i żelu stałego. Wodoszczelne. Wymiary: 45 x 42mm. Bezlateksowe.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Błony RTG
Część nr: 30

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Błony mammograficzne zielonolczułe HDRC+, do aparatu 300 Nova Siemens

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Odczynniki RTG
Część nr: 31

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2
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II.2.4) Opis zamówienia:
Utrwalacz do filmów rentgenowskich. Koncentrat do wywoływarek ręcznych i półautomatycznych. Pojemność 
butelki 1l., do aparatu 300 Nova Siemens
Wywoływacz do filmów rentgenowskich. Koncentrat do wywoływarek ręcznych i półautomatycznych. Pojemność 
butelki 1l., do aparatu 300 Nova Siemens

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Obłożenia chirurgiczne
Część nr: 32

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
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Pokrowiec jałowy na stolik Mayo. Z dwóch warstw. Rozwijana teleskopowo. Włókninowa warstwa na górze, 
foliowa część spodnia. Sterylna. Wyrób jednorazowego użytku w kolorze niebieskim, w kształcie prostokąta o 
wymiarach min. 145cm x 80cm.
Zestaw do artroskopii: jedna serweta z otworem na nogę i workiem na płyn min. 320 x 240 cm, jedna serweta 
na stół do narzędzi min. 190x150 cm, jeden worek na stolik Mayo, jedna osłona na nogę min. 75 x 37 cm, dwie 
taśmy klejące min. 40 x 20 cm, dwie taśmy klejące min. 50 x 9 cm.
Zestaw chirurgiczny uniwersalny: serweta z przylepcem (góra-dół) min. 240 x 150 cm, jedna serweta z 
przylepcem (góra-dół) min. 190 x 150 cm, serweta na stół do narzędzi min. 180 x 70 cm, worek na stolik Mayo 
min. 145 x 80 cm, dwie serwety boczne z przylepcem min. 90 x 70 cm, jedna taśma przylepna min. 50 x 90 cm 
oraz dwie taśmy przylepne min. 40 x 20 cm.
Zestaw operacyjny dłoni i stopy: jedna serweta z dziurą min. 300 x 240 cm, jedna serweta min. 190 x 150 cm, 
jeden worek na stolik Mayo 145 x 80 cm, cztery taśmy klejące 40 x 20 cm.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Materiały sanitarne
Część nr: 33

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
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Basen sanitarny jednorazowy, wykonany z pulpy celulozowej, odporny na przeciekanie, pojemność 1,8 - 2,2 l, 
tradycyjny, bez pokrywki, klasa I wyrobu medycznego.
Kaczka jednorazowa, męska/damska, wykonana z pulpy celulozowej. Pojemność minimalna: 875 ml, z zatyczką 
uniemożliwiającą wylanie się płynów. Przesiąkalność minimalna: 4h.
Jednorazowa nerka medyczna. Wykonan z pulpy celulozowej. Pojemność minimalna: 500 ml. Długość 
minimalna: 20 cm. Przesiąkalność (minimalna): 4 godziny.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Ochraniacze na obuwie
Część nr: 34

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Jednorazowe ochraniacze foliowe na buty z folii LDPE. Całkowicie nieprzemakalne, antyelektrostatyczne, 
mocowanie za pomocą gumki. Pakowane po 100szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Kieliszki na leki
Część nr: 35

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Kieliszki jednorazowe na leki. Wykonane z tworzywa sztucznego, bez pokrywki. Pojemność minimalna: 30 ml, z 
miarką.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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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Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Fartuch flizelinowy
Część nr: 36

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33199000 Odzież medyczna

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Jednorazowy fartuch flizelinowy, niejałowy. Wiązany na troki, rękawy na gumce lub z mankietem. Grubość min. 
40g/m2.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Opaska pacjenta
Część nr: 37

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33199000 Odzież medyczna

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Winylowe opaski na rękę, antyalergiczne. Zakładana na rękę, regulowana bransoleta zapinana na zatrzask. 
Specjalna konstrukcja plastikowej zapinki uniemożliwiąca rozpięcie. Zdjęcie opaski następuje tylko po zerwaniu 
lub przecięciu paska. Pola zapisu: nazwisko, łóżko, płeć, data.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Fartuch foliowy
Część nr: 38

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33199000 Odzież medyczna

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Fartuch foliowy. Rozmiar minimu 80 x 125 cm. Fartuch przedni wykonany z folii LDPE w technologii 50 
mikronów. Pakowane po 100 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Czepek medyczny
Część nr: 39

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33199000 Odzież medyczna

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Czepki medyczne, typu furażerka. Wykonany z włókniny wiskozowo-poliestrowej min. 28g/m2. Kolor: niebieski. 
Bez zawartości lateksu. Opakowanie: 100 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Koszula pacjenta
Część nr: 40

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33199000 Odzież medyczna

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Koszula pacjenta, włókninowa, z wycięciem Y, niejałowa. Wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze 

min. 40g/m2. Wkładana przez głowę, z krótkimi rękawami, przewiewna. Kolor granatowy. Nieprześwitująca. 
Rozmiar uniwersalny. Opakowanie zbiorcze: a'10 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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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Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Spodnie do kolonoskopii
Część nr: 41

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33199000 Odzież medyczna

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:

Spodenki do badań kolonoskopii. Wykonane z włókniny o gramaturze min. 40g/m2. Nieprześwitujące. Z 
rozcięciem w tylnej części. Niesterylne. Jednorazowego użytku.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Śliniaki
Część nr: 42

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Śliniak stomatologiczny wykonany z jednowarstwowej bibułki i wzmocniony folią PE. Wiązany na troczki. W 
części dolnej kieszeń, w której gromadzą się zanieczyszczenia. Rozmiar śliniaka: 59 cm x 34,5 cm. Rozmiar 
kieszeni: 11 cm x 34,5 cm

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Maszynki do golenia
Część nr: 43

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński

28/12/2020 S252
https://ted.europa.eu/TED

40 / 66



Dz.U./S S252
28/12/2020
635089-2020-PL

41 / 66

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Maszynka do golenia, jednorazowa, karbowany uchwyt, pojedyncze ostrze wykonane ze stali nierdzewnej 
pokrytej platyną oraz teflonem. Każda sztuka zapakowana indywidualnie w osłonkę.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Zestaw do inhalacji
Część nr: 44

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw do inhalacji. Z nebulizaztorem 15 ml. W skład wchodzi: ustnik, trójnik, dren 2,1 m. Do użytku z 
inhalatorami tłokowymi.
Zestaw do inhalacji. Maska aerozolowa dla dorosłych z nebulizatorem 15 ml i drenem 2,1m. Do użytku z 
inhalatorami tłokowymi. Z gumką mocującą.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Maski do podawania tlenu dla dorosłych
Część nr: 45

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Maska do podawania tlenu dla dorosłych. Wykonana z nietoksycznego, przezroczystego PCV. Wyposażona 
w dren tlenowy o długości 2,1 m zakończony uniwersalnym łącznikiem. Pakowane pojedynczo. Z gumką 
mocującą. Posiada regulowaną blaszkę na nos. Rozmiar S, M, L

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Maski do ambu
Część nr: 46

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Maska anestetyczna, nie zawierające PCV oraz szkodliwych ftalanów, przeźroczysta kopuła zapewniająca 
doskonałą widocznośc wykonana z polietylenu. Delikatny, miękki mankiet zapewniający dobre dopasowanie do 
warzy, wykonana z termoplastycznego elastomeru. Łatwa w utylizacji. W rozmiarach 3, 4, 5, 6.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Rurki ustno-gardłowe
Część nr: 47

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Rurka ustno-gardłowa. Sterylna. Zaokrąglone atraumatyczne brzegi. Gładkie wnętrze rurki. Rozmiary kodowane 
kolorami. Pojedynczo pakowane. Nylonowe zabezpieczenie przed przygryzieniem o kształcie ułatwiającym 
przechodzenie cewnika do odsysania. Wykonana z silikonowanego PCV – półprzezroczysta. W rozmiarach 2 
-6, Rozmiary w zależności od potrzeb Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Rurki tracheostomijne
Część nr: 48

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: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Rurka tracheostomijna z mankietem soft seal z możliwością odsysania znad mankietu: wykonana z 
termoplastycznego PCV, który sprawia, że sztywność rurki jest wystarczająca do jej założenia, natomiast 
w temperaturze ciała miękknie dopasowując się do anatomii pacjenta, - sterylna, pakowana pojedynczo, 
opakowanie papier-folia, - możliwość pozostawienia rurki do 30 dni, - zawiera mankiet cienkościenny, 
niskociśnieniowy, - zawiera balonik kontrolny wskazujący wypełnienie mankietu z oznaczeniem śrenicy rurki, 
rodzaju i średnicy mankietu, -posiadająca linię RTG na całej długości rurki, - łącznik 15mm zgodny z ISO 
5356-1, - elastyczny, przeźroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, - stożkowe zakończenie 
rurki i zaoblony, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera ułatwiającą założenie lub 
wymianę rurki, - w zestawie tasiemka do mocowania, - Rozmiary 6,5; 7; 7,5; 8; 8;5,9. Rozmiary w zależności od 
potrzeb Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Rurki intubacyjne i maski krtaniowe
Część nr: 49

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Rurka intubacyjna z mankietem, sterylna, pakowana pojedynczo w opakowanie typu folia-papier. Rurka 
wykonana z miękkiego PVC, posiada znacznik RTG na całej długości rurki oraz boczny otwór Murphy’ego, 
skalowana co 1 cm. Rurka posiada niskociśnieniowy mankiet z kontrastującym balonikiem kontrolnym, 
znaczniki głębokości w postaci dwóch półpierścieni umożliwiające kontrolę położenia rurki oraz informację o 
rozmiarze rurki w czterech miejscach (na łączniku, baloniku kontrolnym oraz 2 na korpusie rurki). W rozmiarach 
6-8. Rozmiary w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Maska krtaniowa, jednorazowa, sterylna. Pakowana pojedynczo w opakowanie typu folia-papier. W rozmiarach 
3, 4, 5. Rozmiar w zależności od potrzeb Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Zatyczki do cewników
Część nr: 50

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
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Zatyczki do cewników. Sterylne. Opakowanie: papier-folia. Rozmiar: uniwersalny. Zastosowanie do cewników: 
Tiemann, Nelaton, Foley oraz inne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Jednorazowe wkłady do ssaka
Część nr: 51

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Jednorazowy wkład do ssaka,kompatybilny z ssakiem lub systemem, workowy o pojemności 2000ml, 
kształt owalny z trwale dołączoną pokrywą do wkładu. Uszczelnianie automatyczne po włączeniu ssaka bez 
konieczności wciskania wkładu w kanister. Z zastawką hydrofobową, zapobiegającą wpływowi wydzieliny do 
źródła próżni. Posiada w pokrywie jednolity obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy 
wewnętrznej min. 7mm. Nie zawiera polichlorku winylu (PCV). Opakowanie zbiorcze 24szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Artykuły higieniczne jednorazowe
Część nr: 52

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Jednorazowe myjki, niepodfoliowane, z celulozy, do delikatnego i skutecznego oczyszczania skóry 
podopiecznego. Polecane do stosowania podczas oczyszczania skóry preparatami myjącymi bez użycia wody.
Podkłady higieniczne stosowane jako dodatkowe zabezpieczenie przed zabrudzeniem pościeli i łóżka. 
Wkład chłonny z pulpy celulozowej, zwiększający chłonność. Folia zewnętrzna, dodatkowo chroniąca przed 
przeciekaniem i przemieszczaniem się podkładu. Wymiary: 90x60 cm. Podkłady o min.chłonności 1750ml.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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

28/12/2020 S252
https://ted.europa.eu/TED

48 / 66



Dz.U./S S252
28/12/2020
635089-2020-PL

49 / 66

Opis opcji:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Pieluchomajtki
Część nr: 53

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Pieluchomajtki z pasem zapewniającym dopasowanie do ciała. System redukujący nieprzyjemne zapachy 
m.in. amoniaku. Wskaźnik wilgotności informujący o konieczności zmiany pieluchomajtki. Poziom chłonności 
oznaczony kolorem, informacje o rozmiarze i sposobie wkładania wyraźnie nadrukowane na produkcie i jego 
opakowaniu, co ułatwia identyfikację właściwego artykułu. Dodatkowe barierki ochronne, które zapewniają 
pacjentom dodatkową ochronę w każdej pozycji — stojącej, siedzącej i leżącej (falbanki zabezpieczające). 
Wewnętrzna warstwa chroniąca skórę przed wilgocią. Pieluchomajtki o chłonności: min. 1600 ml dla rozmiaru 
S, min.2200 ml dla rozmiaru M, min. 2500 ml dla rozmiaru L i XL. Rozmiary w zależności od potrzeb 
zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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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Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Pieluchomajtki o zwiększonej chłonności
Część nr: 54

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Pieluchomajtki z pasem zapewniającym dopasowanie do ciała - elastyczne przylepcorzepy umożliwiające 
wielokrotne zapinanie i odpiananie. Wykonane z materiału oddychającego (poza elementem mocującym) 
niezawierającego lateksu. System (superabsorbent) redukujący nieprzyjemne zapachy m.in. amoniaku. 
Wskaźnik wilgotności informujący o konieczności zmiany pieluchomajtki. Poziom chłonności oznaczony 
kolorem, informacje o rozmiarze i sposobie wkładania wyraźnie nadrukowane na produkcie i jego opakowaniu, 
co ułatwia identyfikację właściwego artykułu. Dodatkowe barierki ochronne, które zapewniają pacjentom 
dodatkową ochronę w każdej pozycji — stojącej, siedzącej i leżącej (falbanki zabezpieczające). Wewnętrzna 
warstwa chroniąca skórę przed wilgocią. Pieluchomajtki o chłonności: min.3100 ml dla rozmiaru XL. Rozmiary w 
zależności od potrzeb zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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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Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Nakłuwacze jednorazowe
Część nr: 55

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Nakłuwacze jednorazowego użytku. Wyposażone w system automatycznego cofania igły. Predefiniowana 
głębokość nakłucia 1,5 mm. Posiadające mechanizm zabezpieczający igłę, chroniący przed przypadkowym 
skaleczeniem. Średnica igły 0,36 mm (28G). Szlif ostrza igły: 3-fasetkowy. Igła powleczona sylikonem. 
Opakowanie a'200 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Strzykawki 20 ml
Część nr: 56

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Strzykawka jałowa, dwuczęściowa, przezroczysta, z łatwo przesuwalnym tłokiem. Czytelna skala nominalna 
na cylindrze odpowiadająca pojemności strzykawki. Średnica tłoka 25 mm. Opakowanie jednostkowe typu 
blister (papier i przeźroczysta folia). Każda sztuka strzykawek oddzielona barierą perforowaną umożliwiającą 
pojedynczy pobór strzykawki. Opakowanie zbiorcze 'a 100 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Pościel jednorazowa
Część nr: 57

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Pościel jednorazowego użytku w składzie:
— poszewka na poduszkę: wykonana z włókniny polipropylenowej, gramatura minimum 56 g/m2, długość: 
80-85 cm, szerokość: 70-75 cm
— poszwa na kołdrę: wykonana z włókniny polipropylenowej, gramatura minimum 56 g/m2, długość: 250-150 
cm, szerokość: 150-170 cm
— prześcieradło: wykonana z włókniny polipropylenowej, gramatura minimum 56 g/m2, długość: 200-210 cm, 
szerokość: 150-170 cm
Kolory: zielony i niebieski w zależności od potrzeb Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Materiały jednorazowe do respiratora
Część nr: 58

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2
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II.2.4) Opis zamówienia:
Obwód pacjenta do respiratora, 22 mm, jednorazowy, nienagrzewany, jednotorowy, z pasywnym zaworem 
wydechowym i z filtrem antybakteryjnym, o długości minimum 190 cm, gotowy do użycia. Obwód wykonany bez 
użycia lateksu naturalnego ani ftalanów.
Filtr do osłony respiratora, zakres objętości oddechu 300-1500ml, skuteczność filtracji NaCl >99,8 %, 
skuteczność filtracji bakterii >99,99 %, skuteczność filtracji wirusów > 99,99 %, objętość wewnętrzna 92ml, 
złącza 22F/22M, wewnątrz szklanej obudowy filtra znajduje się membrana wykonana z tkaniny z włókna 
szklanego, membrana jest plisowana, produkt pakowany pojedynczo, jałowy, folia-papier. Opakowanie 50szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Igła do znieczuleń
Część nr: 59

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141321 Igły do znieczulania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Jednorazowa igła biopsyjna rozmiar 22G dł. 20cm posiadająca w dystalnej części mandrynu kanał powietrzny 
wielkości 6mm zwiększający echogeniczność końcówki.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Preparat do utrwalania badań cytologicznych
Część nr: 60

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Utrwalacz do badań cytologicznych w areozolu, pojemność 150 - 200 ml.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Pęseta jednorazowa
Część nr: 61

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Pęseta anatomiczno-chirurgiczna, jednorazowego użytku. Długość 14 cm. Metalowa, posiadająca elementy 
antypoślizgowe. Sterylne, pakowane pojedynczo, papier-folia

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Woda do inhalacji tlenem
Część nr: 62

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Sterylna woda w nawilżaczu rezerwuarowym, stosowana do tlenoterapii. Zbiornik wykonany z polipropylenu, 
z wbudowanym portem pasującym do wszystkich adapterów i drenów tlenowych. Do pojemnika dołączony 
adapter. Pojemnik jednorazowy o pojemności 350ml.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Opaska do rurki tracheostomijnej
Część nr: 63

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Opaska do rurki tracheostomijnej: - trójwarstwowa, wykonana z materiału niepowodującego podrażnień, 
- z możliwością regulacji, - laminowane rzepy na końcach opaski umożliwiające jej przesuwanie, - jałowa, 
pakowana pojedynczo, opakowanie papier-folia, - opakowanie 10szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Koreczki luer
Część nr: 64

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Koreczki do wenflonów typu Luer, w kolorze białym. Niezawierające latexu, antyalergiczne. Pasujące do złączy 
Luer Lock oraz Luer Slip. Sterylne, pakowane pojedynczo, opakowanie folia-papier. Opakowanie po 100szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Opatrunki pod rurkę tracheostomijną
Część nr: 65

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Opatrunki pod rurkę tracheostomijną wykonane w 100 % z wiskozy wzmocnionej spoiwem akrylowym, górna 
warstwa pokryta aluminium. Rozmiar opatrunku min. 8x9 cm, średnica 12-19mm. Pakowane pojedynczo, 
sterylne. Opakowanie po 50szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Dreny do ssaka
Część nr: 66

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Dren do ssaka z konektorem stożkowym. Sterylny. Długość min. 180cm, średnica wewnętrzna drenu min 
6mm. Średnica zewnętrzna konektora z kontrolą ssania 6-9mm. Średnica wewnętrzna elastycznego konektora 
stożkowego 7-11mm. Pakowany pojedynczo, opakowanie folia-papier

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Jednorazowe wkłady do ssaka
Część nr: 67

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Jednorazowe wkłady do ssaka Lifetime SA01HT. Pojemność 2000 ml.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Jednorazowe wkłady do ssaka
Część nr: 68

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Jednorazowe wkłady do ssaka Bassic 30. Pojemność 2000 ml.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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:
Opatrunek do fiksacji cewników nosowych
Część nr: 69

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Opatrunek hypoalergiczny do mocowania cewników tlenowych, dwunastniczych, żołądkowych i innych 
cewników donosowych z trójstopniowym systemem aplikacji. W rozmiarach 7,5 x 7,6 oraz 8,0 x 8,7 cm. 
Opakowanie z dyspenserem, pakowane po 100 szt. Rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w dniach: 24
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:
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu 
umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. 
Jednocześnie Zamawiający,
W ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej 
wartości 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 nie określa szczególnych warunków w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą, niż wartość 
oferty, którą składa Wykonawca.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że wykonuje lub jest w trakcie wykonywania w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
A jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 3 dostaw do innych ośrodków w 
zakresie danego zadania.

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: 01/02/2021
Czas lokalny: 09:30

28/12/2020 S252
https://ted.europa.eu/TED

63 / 66



Dz.U./S S252
28/12/2020
635089-2020-PL

64 / 66

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: 01/04/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 01/02/2021
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu
I dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119
Z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie, ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin;
b) inspektorem danych osobowych w SP ZOZ MSWiA w Koszalinie jest Bernard Pacewicz, e-mail:
iod@poliklinika.koszalin.pl ;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zakup i sukcesywna dostawa jednorazowych materiałów 
medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie prowadzonym w trybie przetargu nieorganicznego;
d) 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 PZP;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia zakończenia 
realizacji umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym
Z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy PZP;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO;
h) 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 Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
i) nie przysługuje 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.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2020
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