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ogłasza przetarg nieograniczony w którym wartość zamówienia nie przekracza kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp  

 
NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DO ANESTEZJOLOGII I TLENOTERAPII 

 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w 
Chojnicach, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice, woj. pomorskie, tel. 052 
3956974, fax 052 3956569. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki 
zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OPIS 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

 Sprzęt do anestezjologii i tlenoterapii. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu do 
anestezjologii i tlenoterapii. 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.74.00-9, 33.15.78.10-6, 
33.15.71.10-9, 33.15.72.00-7. 
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 22. 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres  
w miesiącach: 24. 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 



  

Informacja na temat wadium: nie dotyczy. 
 
 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków: Do przetargu mogą przystąpić tylko 
Wykonawcy, którzy: 
1)Warunki podmiotowe: 
a.Posiadają uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia. 
b.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli wykonał w ciągu 
ostatnich 3 lat kalendarzowych (licząc od dnia ogłoszenia postępowania),  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co 
najmniej trzy dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wielkością 
przedmiotowi zamówienia. 
c.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia.Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą 
niż wartość przedmiotu zamówienia składanej oferty. d.Nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 
Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu: 2)Dokumenty, które należy złożyć w oryginałach, 
ewentualnie w kserokopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem 
(każda strona dokumentu) przez wykonawcę: 2.1 Oświadczenie zgodne  
z wymogami art. 22 ust.1 oraz art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. 
Prawo zamówień publicznych 2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo 
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 2.3 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie 
jest osoba wskazana jako uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie  
z dokumentacją rejestrową. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu 
notarialnego, powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczęć 
udzielającego pełnomocnictwa i jego podpis (jeżeli dotyczy). 2.4 Aktualne 
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z uiszczeniem podatków lub zaświadczenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 2.5 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.6 
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne 



  

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju 
pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 2.7 Aktualna informacja z 
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 
ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.8 Wykaz wykonanych,  
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania oraz odbiorców. Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że 
dostawy zostały wykonane należycie. 2.9Informacja banku lub spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek 
bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub 
zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 3.1 Dokumenty potwierdzające 
jakość wyrobów (atesty, certyfikaty, itp.). 3.2 Oświadczenie, że oferowany 
przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone ustawą z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia: www.szpital.chojnie.pl 
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod 
adresem: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, ul. 
Leśna 10, 89-600 Chojnice. 
 
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób 
umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu 
konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie 
dotyczy 
 
IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas 
dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę 
do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy 
 



  

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 23.11.2007 godzina 10:00, miejsce: Szpital 
Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, ul. Leśna 10, 89-600 
Chojnice, zamówienia publiczne, pok. 119. 
 
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego 
terminu składania ofert). 
 
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania 
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy 
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: sprzęt do anestezjologii i tlenoterapii. 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: rurki 
intubacyjne. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.74.00-9. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: sprzęt do anestezjologii i tlenoterapii. 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 
samoprzylepny hypoalergiczny podkład pod rurkę intubacyjną. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.74.00-9. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: sprzęt do anestezjologii i tlenoterapii. 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: rurki 
ustno gardłowe sterylne. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.74.00-9. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: sprzęt do anestezjologii i tlenoterapii. 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: rurki 
tracheostominijne, szczotka do mycia kaniuli wewnętrznej. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.74.00-9. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: sprzęt do anestezjologii i tlenoterapii. 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zestaw 
do konikotomii przezskórnej. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.74.00-9. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: sprzęt do anestezjologii i tlenoterapii. 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 
Prowadnice do intubacji. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.74.10-6. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: sprzęt do anestezjologii i tlenoterapii. 



  

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zestaw 
do kaniulacji dużych naczyń, zestawy do cewnikowania żył centralnych. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.74.00-9. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: sprzęt do anestezjologii i tlenoterapii. 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 
inhalatory jednorazowe, maski do tlenu dla dzieci, maski do tlenu dla 
dorosłych. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.71.10-9. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: sprzęt do anestezjologii i tlenoterapii. 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ustnik 
papierowy, ustnik do areozolu. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.78.10-6. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: sprzęt do anestezjologii i tlenoterapii. 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 
pojemnik do odsysania sterylny z rurką ssącą z ustnikiem do aspiracji przy 
bronchoskopii o poj. 30-40 ml. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.74.00-9. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: sprzęt do anestezjologii i tlenoterapii. 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 
wymiennik celulozowy, filtr oddechowy mechaniczny, łącznik karbowany do 
układy oddechowego. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.74.00-9. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: sprzęt do anestezjologii i tlenoterapii. 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 
standardowe złącza służące do ominięcia filtra na czas aktywnego nawilżenia 
bez rozłączenia z dowolnym wymiennikiem ciepła i wilgoci w dowolnym 
obwodzie. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.74.00-9. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: sprzęt do anestezjologii i tlenoterapii. 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wkład 
workowy do ssaków, proszek żelujący do ssaków. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.74.00-9. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: sprzęt do anestezjologii i tlenoterapii. 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zestaw 
do punkcji jamy opłucnej, zestaw czterokomorowy do drenażu czynnego jamy 
opłucnej z wydzieloną czwartą komorą manomertryczną pozwalającą na 
ciagłe monitorowanie ujemnego podciśnienia w opłucnej.. 



  

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.74.00-9. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: sprzęt do anestezjologii i tlenoterapii. 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zestaw 
do punkcji jamy opłucnej, filtr do ssania z elastycznym łącznikiem. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.74.00-9. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: sprzęt do anestezjologii i tlenoterapii. 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: maski 
krtaniowe. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.71.10-9. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: sprzęt do anestezjologii i tlenoterapii. 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: maski 
krtaniowe. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.71.10-9. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: sprzęt do anestezjologii i tlenoterapii. 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: worki 
do pomiaru diurezy godzinowej sterylny z portem do pobierania próbek. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.74.00-9. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: sprzęt do anestezjologii i tlenoterapii. 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 
przyrząd do mierzenia cisnienia tetniczego krwi. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.78.10-6. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: sprzęt do anestezjologii i tlenoterapii. 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: rurka 
tracheostomijna z wbudowanym przewodem do odsysania. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.72.00-7. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: sprzęt do anestezjologii i tlenoterapii 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: rurki 
intubacyjne. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.78.10-6. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: sprzęt do anestezjologii i tlenoterapii. 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 
inhalator. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.74.00-9. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
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