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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1
Sosnowiec
41-219
Polska
Osoba do kontaktów: Ela Kwaśnicka
Tel.: +48 324130125
E-mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
Faks: +48 324130112
Kod NUTS: PL22B
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.sosnowiec.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpital.sosnowiec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
następujący adres:
Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1
Sosnowiec
41-219
Polska
Osoba do kontaktów: Ela Kwaśnicka
Tel.: +48 324130125/130
E-mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
Faks: +48 324130131
Kod NUTS: PL22B
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpital.sosnowiec.pl
Adres profilu nabywcy: www.szpital.sosnowiec.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie
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Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa implantów
Numer referencyjny: ZP-2200-15/18

II.1.2) Główny kod CPV
33184100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów. Zamówienie składa się z 6
części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:
Pakiet nr 1
Endoproteza bezcementowa anatomiczna stawu biodrowego
Pakiet nr 2
Endoproteza rewizyjna cementowa stawu kolanowego
Pakiet nr 3
Implanty do rekonstrukcji uszkodzonych struktur stawu barkowego
Pakiet nr 4
Gwóźdź do artrodezy stawu skokowego
Pakiet nr 5
Systemy płytek blokowanych
Pakiet nr 6
Implanty do osteosyntezy kości drobnych, płyty do zespoleń.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem standardów
jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, asortyment i ilości
znajduje się w załącznikach nr 3.1–3.6 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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:
Endoproteza bezcementowa anatomiczna stawu biodrowego
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SSM Sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec - lokalizacja ul. Zegadłowicza 3.

II.2.4) Opis zamówienia:
Endoproteza bezcementowa anatomiczna stawu biodrowego.

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
Początek: 01/06/2018
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Koniec: 03/02/2019
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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane oświadczenia i dokumenty - określone w Rozdz. V SIWZ.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego należy:
Złożyć w języku polskim katalog, folder, specyfikacje techniczne lub inny
dokument zawierający opis asortymentu, pakietu i pozycji, której dotyczy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Endoproteza rewizyjna cementowa stawu kolanowego
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SSM Sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec - lokalizacja ul. Zegadłowicza 3.

II.2.4) Opis zamówienia:
Endoproteza rewizyjna cementowa stawu kolanowego.

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
Początek: 01/06/2018
Koniec: 03/02/2019
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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane oświadczenia i dokumenty - określone w Rozdz. V SIWZ.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego należy:
Złożyć w języku polskim katalog, folder, specyfikacje techniczne lub inny
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dokument zawierający opis asortymentu, pakietu i pozycji, której dotyczy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Implanty do rekonstrukcji uszkodzonych struktur stawu barkowego
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SSM Sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec - lokalizacja ul. Zegadłowicza 3.

II.2.4) Opis zamówienia:
Implanty do rekonstrukcji uszkodzonych struktur stawu barkowego.

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
Początek: 01/06/2018
Koniec: 03/02/2019
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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane oświadczenia i dokumenty - określone w Rozdz. V SIWZ.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego należy:
Złożyć w języku polskim katalog, folder, specyfikacje techniczne lub inny
dokument zawierający opis asortymentu, pakietu i pozycji, której dotyczy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Gwóźdź do artrodezy stawu skokowego
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SSM Sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec - lokalizacja ul. Zegadłowicza 3.

II.2.4) Opis zamówienia:
Gwóźdź do artrodezy stawu skokowego.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 03/02/2019
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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane oświadczenia i dokumenty - określone w Rozdz. V SIWZ.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego należy:
Złożyć w języku polskim katalog, folder, specyfikacje techniczne lub inny
dokument zawierający opis asortymentu, pakietu i pozycji, której dotyczy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Systemy płytek blokowanych
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SSM Sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec - lokalizacja ul. Zegadłowicza 3.

II.2.4) Opis zamówienia:
Systemy płytek blokowanych.

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
Początek: 01/06/2018
Koniec: 03/02/2019
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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane oświadczenia i dokumenty - określone w Rozdz. V SIWZ.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego należy:
Złożyć w języku polskim katalog, folder, specyfikacje techniczne lub inny
dokument zawierający opis asortymentu, pakietu i pozycji, której dotyczy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Implanty do osteosyntezy kości drobnych, płyty do zespoleń
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SSM Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec - lokalizacja ul. Zegadłowicza 3.

II.2.4) Opis zamówienia:
Implanty do osteosyntezy kości drobnych, płyty do zespoleń.

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
Początek: 01/06/2018
Koniec: 03/02/2019
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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane oświadczenia i dokumenty - określone w Rozdz. V SIWZ.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego należy:
Złożyć w języku polskim katalog, folder, specyfikacje techniczne lub inny
dokument zawierający opis asortymentu, pakietu i pozycji, której dotyczy.

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 warunku w tym zakresie;

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
3. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z
ustawą z dnia 20.5.2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876
z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie (o
ile zaoferowane produkty są zakwalifikowane jako wyroby medyczne).
4. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w
zakresie danego pakietu.
5. Każdy implant winien być wyposażony w etykiety (klejone) zawierające
następujące informacje: numer katalogowy, numer serii, rodzaj sterylizacji,
rozmiar danego implantu..
6. Okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż
24 miesiące od daty dostarczenia ww. przedmiotu zamówienia do szpitala.
7. Wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia muszą być dopuszczone
do stosowania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy o wyrobach
medycznych z dnia 20.5.2010 r. (Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.) oraz z
innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym z

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/05/2018
Czas lokalny: 10:00

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

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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 24/05/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
W Dziale Zamówień Publicznych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.,
41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, budynek przy portierni głównej.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
VI. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
Dla Pakietu nr 1 – 17 000,00 PLN
Dla Pakietu nr 2 – 1 100,00 PLN
Dla Pakietu nr 3 – 2 000,00 PLN
Dla Pakietu nr 4 – 290,00 PLN
Dla Pakietu nr 5 – 3 100,00 PLN
Dla Pakietu nr 6 – 850,00 PLN
2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
Bank PKO BP S.A. o/Sosnowiec, numer konta: 59 1020 2498 0000 8402 0025
7089.
z oznaczeniem:
ZP-2200-15/18 Dostawa implantów.
3. Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed terminem składania
oferty.
4. Wadium może być wnoszone w formie:
a) pieniądza (przelew),
b) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancji bankowych,
d) gwarancji ubezpieczeniowych,
e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowy w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240).
4.1 Wadium w formie ww. poręczeń i gwarancji należy wnieść do kasy
Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1. Zaleca
się, aby kserokopia gwarancji lub poręczenia była dołączona do oferty.
4.2. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z
zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z
odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie
pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej
rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie Pzp.
6. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie Pzp.
5. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania
5.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach
wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. oraz art. 24 ust. 11 Pzp – w przypadku
braku złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.
5.2. Zamawiający nie wprowadza fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
IV. A. Wybór najkorzystniejszej oferty
Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp.
Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego
oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w
SIWZ, nie podlega wykluczeniu.
Część C – inne wymagane dokumenty.
1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowej Szpitala informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,
przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W
sytuacji przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca wraz z
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oświadczeniem, przedstawi dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr
2 do SIWZ
2. Wykonawca składa również wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane
przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:
— formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ,
— formularz asortymentowo cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1 –
3.6 do SIWZ.
Część D – wymagania dotyczące składanych dokumentów.
Vide SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/04/2018

Dostawy - 164022-2018 - TED Tenders Electronic Daily http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:164022-2018...

9 z 9 17.04.2018, 09:15


