
 

Sosnowiec: Dostawa implantów ortopedycznych oraz in nych wyrobów 

ortopedycznych  

Numer ogłoszenia: 396858 - 2009; data zamieszczenia : 17.11.2009 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w 

Sosnowcu , ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 0-32 2964219, 3630479, faks 0-32 2964219, 

2635719. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.szpital.sosnowiec.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa implantów ortopedycznych oraz innych 

wyrobów ortopedycznych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest 

dostawa implantów ortopedycznych, urządzeń do osteosyntezy oraz innych wyrobów ortopedycznych: kod 

CPV 33 183100-7 Implanty ortopedyczne kod CPV 33 1833 00-9 Urządzenia do osteosyntezy kod CPV 33 

183000-6 Dodatkowe wyroby ortopedyczne Zamówienie składa się z 6 części tzw. pakietów, z których każdy 

stanowi oddzielny przedmiot zamówienia: Pakiet nr 1 - Osteosynteza: implanty chirurgiczne, Pakiet nr 2 - 

Endoprotezoplastyka stawu biodrowego, Pakiet nr 3 - System cementowania próżniowego wraz z 

oprzyrządowaniem, Pakiet nr 4 - Zespolenia zewnętrzne, Pakiet nr 5 - Koszyki do rewizji panewki biodrowej, 

Pakiet nr 6 - Siatki do rekonstrukcji ubytków kostnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje 

się w załącznikach 4.1 - 4.6 do SIWZ. 3. Każdy dostarczony implant winien zawierać ikonę z podanym 

numerem serii i numerem katalogowym. 4. Okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia nie może 

być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia ww. przedmiotu zamówienia do szpitala. 5. Wykonawca 

wystawi fakturę, tylko za te implanty, które zostały wszczepione pacjentowi i ujęte w protokole zużycia. 

Faktura winna zawierać następujące dane: imię i nazwisko pacjenta oraz datę wykonania zabiegu. 6. Termin 

płatności: do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego oryginału faktury. 7. Wykonawca 

gwarantuje nieodpłatne dostarczenie zestawu narzędzi specjalistycznych (instrumentarium) do zakładania 

implantów z dostawą do 3 dni od daty zawarcia umowy, oraz wymianę lub naprawę zużytych lub 

uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi lub użyczenie narzędzi do konkretnego zabiegu na zamówienie 

Zamawiającego realizowane w ciągu 2 dni od dnia zamówienia (dotyczy Pakietów nr 2, 5, 6), 8. Wykonawca 

dostarczy nieodpłatnie urządzenie do podawania cementu kostnego, kompatybilne z mieszalnikiem do 

cementu w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy oraz zapewni wymianę lub naprawę zużytego lub 

uszkodzonego w czasie eksploatacji urządzenia na zamówienie Zamawiającego realizowane w ciągu 2 dni od 

dnia zamówienia (dotyczy Pakietu nr 3). 9. Wykonawca gwarantuje stworzenie w ciągu 3 dni roboczych od 

dnia zawarcia umowy depozytu zawierającego podstawowy asortyment implantów (po 1 sztuce z każdego 
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rodzaju i rozmiaru) oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych części w ciągu 2 dni roboczych (dotyczy 

Pakietów nr 2, 5, 6). 10. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnej dostawy przedmiotu zamówienia z 

rozładunkiem do szpitala przy ul. Zegadłowicza 3, w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia zamówienia 

(dotyczy pakietów nr 1, 3, 4). 11. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z 

ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 93, poz. 896) oraz z innymi 

obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.18.31.00-7. 

II.1.5) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 6. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.1.7) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 01.06.2010. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA   

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium. 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia tych 

warunków:  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: a. posiadają uprawnienie 

do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień. b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. d. nie 

podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Spełnienie przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i 

oświadczeń zawartych w ofercie, przy zastosowaniu zasady /spełnia - nie spełnia/.  

Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu:  1. W celu potwierdzenia, że 

wykonawcy posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie 

podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 

publicznych, należy przedłożyć następujące dokumenty: 1.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo 

aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dla wykonawców mających siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 

2006r. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.). 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają niezbędną 

wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia należy: - złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 3. W celu potwierdzenia, że 

Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

należy: - złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 4. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy 

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy: - złożyć 

oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 5. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot 

zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy: - przedłożyć Katalog proponowanego 
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asortymentu lub inny dokument w języku polskim zawierający szczegółowy opis z zaznaczeniem 

odpowiedniego pakietu i pozycji, - przedłożyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, 

potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom 

technicznym. Zamawiający uzna za spełnienie tego wymogu jeżeli Wykonawca dostarczy dokumenty 

dopuszczające zgodne z: - ustawą z dnia z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych Dz.U. z 2004r. Nr 

93, poz. 896 z późn. zmianami tj. certyfikat CE lub deklaracja zgodności a w przypadku gdy wyrób 

medyczny jest wprowadzany po raz pierwszy na terenie Polski również wpis do rejestru wyrobów 

medycznych zgodnie z art. 52 i 54 cytowanej ustawy. 6. Dla wykonawców występujących wspólnie 

(spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. 

Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w 

niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa 

zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z wykonawców lub wykonawców łącznie. 

Pozostałe warunki dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców. 7. Pełnomocnictwo - 

jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez notariusza. 8. 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 4.1 - 4.6 do SIWZ. - formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

Dokumenty o których mowa w pkt. 1 i 5 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania 

Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną. Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 8 

sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie 

załączników nr 1, 2 oraz 4.1 - 4.6 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.. 

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 b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost ępna jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.szpital.sosnowiec.pl. 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Samodzielny Publiczny 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Sosnowcu ul. Szpitalna 1 41-219 Sosnowiec. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  25.11.2009 

godzina 10:00, miejsce: SPZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat 

III piętro. 

IV.3.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Pakiet nr 1 - Osteosynteza: implanty chirurgiczne. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Wkręty do kości korowe Ø 3,5 
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mm (stalowe) L od 10 do 16 mm L od 18 do 28 mm L od 30 do 38 mm L od 40 do 50 mm L od 55 do 60 

mm 2. Wkręty do kości korowe Ø 2,0 mm (stalowe) L od 10 do 12 mm L od 14 do 18 mm 3. Płytki 

kształtowe T (gr. 1,2 mm) na wkręty Ø 3,5 mm, 3, 4, 5, 6, 8 otworowe 4. Gwoździe Kirschnera, Ø 1,0 - 

2,4 mm, L = 150 mm 5. Gwoździe Kirschnera, Ø 1,8 - 3,0 mm, L = 310 mm.  

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.18.31.00-7, 33.18.33.00-9.  

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 01.06.2010.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Pakiet nr 2 - Endoprotezoplastyka stawu biodrowego. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Endoproteza całkowita cementowa 

stawu biodrowego składająca się z następujących elementów: - modularny trzpień bezkołnierzowy ze 

stożkiem 12/14, trzpień w 6 standardowych rozmiarach, - głowa ceramiczna, średnica 28,0 mm lub 32,0 

mm w trzech długościach szyjki (krótka, średnia i długa), stożek 12/14, zamiennie głowa metalowa, 

średnica 22,2 mm, 28,0 mm lub 32,0 mm w pięciu długościach szyjki (krótka, średnia, długa, x-długa, xx-

długa), - panewka polietylenowa standardowa o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie wyposażona 

w stalowy krąg pozwalający na zobrazowanie zdjęć rtg (średnica wewnętrzna 22,2 mm, 28,0 mm lub 

32,0 mm) o wysokiej wytrzymałości w 12 rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 64 mm, - centralizer 

w 6 standardowych rozmiarach i zamiennie z wchłanialnym korkiem do kanału szpikowego..  

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.18.31.00-7.  

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 01.06.2010.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Pakiet nr 3 - System cementowania próżniowego wraz z oprzyrządowaniem. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1 Cement kostny średniej lepkości, 

sterylizowany tlenkiem etylenu, bez konieczności wstępnego schładzenia składników cementu, 

pakowany po 2 x 40 g 2 Zestaw do mieszania próżniowego podwójny (biodrowy), zawierający 2 

mieszalniko-strzykawki, zaopatrzone w filtry powietrza oraz 2 dysze o 2 długościach: krótka i długa, 

umożliwiające łatwą aplikację cementu 3 Zestaw uniwersalny do ciśnieniowego płukania pulsacyjnego, 

zawierający 2 wymienne końcówki: długą do płukania jamy szpikowej i krótką z osłoną do płukania 

panewki.  

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.18.30.00-6.  

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 01.06.2010.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  Pakiet nr 4 - Zespolenia zewnętrzne. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1 Stabilizator asymetryczny o 

rozstawie A 80 mm i o długości L 156 mm 2 Stabilizator duży o rozstawie A 80 mm i o długości L 176 

mm 3 Wkręty do kości korowej samogwintujące o długości 40 mm 4 Wkręty do kości korowej 

samogwintujące o długości 45 mm 5 Wkręty do kości korowej samogwintujące o długości 50 mm 6 

Wkręty do kości korowej samogwintujące o długości 55 mm 7 Wkręty do kości korowej samogwintujące 

o długości 60 mm 8 Wkręty do kości korowej samogwintujące o długości 65 mm 9 Wkręty do kości 

gąbczastej o długości 55 mm 10 Wkręty do kości gąbczastej o długości 60 mm 11 Wkręty do kości 

gąbczastej o długości 65 mm 12 Wkręty do kości gąbczastej o długości 70 mm.  

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.18.31.00-7.  

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 01.06.2010.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 

CZĘŚĆ Nr:  5 NAZWA:  Pakiet nr 5 - Koszyki do rewizji panewki biodrowej. 

Strona 4 z 5

2009-11-17file://C:\Users\ikepa\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\C...



1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1 Koszyk rewizyjny do panewki 

stawu biodrowego, wykonany z czystego tytanu, anatomiczny (prawy,lewy) w trzech rozmiarach (dla 

każdej ze stron), umożliwiający mocowanie wewnątrz na cemencie kostnym panewki polietylenowej 

(niskoprofilowej) o Ø dostosowanej do rozmiaru koszyka (46mm,52mm lub 58mm). Koszyk wyposażony 

w trzy ramiona umożliwiające mocowanie do kości miednicy za pomocą śrub. Śruby mocujące (3 śruby) 

o Ø 6,5mm i długości od 16mm do 68mm (włącznie) 2 Element uzupełnienia stropu panewki, ze stopu 

tytanu o wysokiej porowatości w rozmiarach od 52mm do 58mm, z zestawem tytanowych śrub 

samogwintujących o Ø6,5mm (3 śruby) 3 Koszyki panewkowe ze stopu tytanu o wysokiej porowatości, 

grubości ściany 5mm, Ø zewnętrzna od 54mm do 76 mm, z otworami do śrub tytanowych 

samogwintujących o Ø 6,5mm z zestawem tych śrub (2 śruby).  

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.18.31.00-7.  

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 01.06.2010.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 

CZĘŚĆ Nr:  6 NAZWA:  Pakiet nr 6 - Siatki do rekonstrukcji ubytków kostnych. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Metalowa elastyczna siatka do 

rekonstrukcji ubytków kostnych: 1 w obrębie trzpienia (prosta lub anatomiczna) 2 w obrębie stropu (mała, 

średnia lub duża) 3 w obrębie panewki (mała lub duża).  

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.18.30.00-6.  

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 01.06.2010.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
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