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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:39232-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Sosnowiec: Implanty ortopedyczne
2014/S 025-039232
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Ela Kwaśnicka
41-219 Sosnowiec
POLSKA
Tel.: +48 324130125
E-mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
Faks: +48 324130112
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital.sosnowiec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa implantów.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o., 41-200 Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3.
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Kod NUTS PL22B
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów. Zamówienie składa się z 30 części tzw. pakietów, z których
każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia
Pakiet Asortyment
1 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego
2 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego kombinacja ceramika/ceramika
3 Panewka rewizyjna wraz z uzupełnieniem stropu panewki
4 Endoproteza bezcementowa anatomiczna stawu biodrowego
5 Endoproteza bezcementowa rewizyjna modularna stawu biodrowego
6 Endoproteza cementowa, całkowita stawu biodrowego
7 Endoproteza cementowa, połowicza stawu biodrowego
8 Endoproteza cementowa stawu kolanowego
9 Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego
10 Endoproteza urazowa stawu ramiennego
11 Implanty do złamań okołoprotezowych
12 Siatki do rekonstrukcji ubytków kostnych
13 Gwóźdź śródszpikowy, dynamiczny stabilizator biodrowy i kłykciowy
14 Systemy płytek blokowanych + osteotomia korekcyjna
15 Osteosynteza - implanty chirurgiczne
16 Implanty do chirurgii stopy i stawu skokowego
17 Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego
18 Śruby interferencyjne do rekonstrukcji więzadła krzyżowego
19 Urządzenie do szycia łąkotki
20 Implanty do rekonstrukcji uszkodzonych struktur stawu barkowego
21 Implanty barkowe
22 System do autologicznej retransfuzji krwi
23 Grawitacyjny system separacji płytek – GPS
24 Cement kostny oraz próżniowe systemy mieszalników
25 Implanty do osteosyntezy drobnych kości
26 Systemy płytek blokująco-kompresyjnych
27 Osteosynteza - implanty chirurgiczne pozostałe
28 Endoproteza stawu kolanowego poresekcyjna
29 Membrany do rekonstrukcji chrząstki stawowej
30 Endoproteza bipolarna cementowa i bezcementowa stawu biodrowego

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100

II.1.7)

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

II.1.8)

Części
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To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 074 533 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 30 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego
1)
Krótki opis
Dostawa endoprotez bezcementowych stawu biodrowego szczegółowo opisanych w załączniku nr 4.1 do
SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100

3)

Wielkość lub zakres
Trzpienie - 105 szt,
Panewki - 80 szt,
Głowy metalowe - 40 szt,
Głowy ceramiczne 40 szt,
śruby - 20 szt.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego kombinacja ceramika/ceramika
1)
Krótki opis
Dostawa endoprotez bezcementowych stawu biodrowego kombinacja ceramika/ceramika szczegółowo
opisanych w załączniku nr 4.2 do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100

3)

Wielkość lub zakres
Panewka - 20 szt,
Wkładki panewkowe - 20 szt,
Głowa - 20 szt.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 3
Nazwa: Panewka rewizyjna wraz z uzupełnieniem stropu panewki
1)
Krótki opis
Dostawa panewek rewizyjnych wraz z uzupełnieniem stropu panewki szczegółowo opisanych w załączniku nr
4.3 do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100

3)

Wielkość lub zakres
Kosz rewizyjny panewki - 5 szt,
Wkład polietylenowy - 5 szt,
Głowa metalowa - 10 szt,
Wszczep nadbudowy stropu panewki - 5 szt,
Śruby tytanowe - 20 szt.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Endoproteza bezcementowa anatomiczna stawu biodrowego
1)
Krótki opis
Dostawa endoprotez bezcementowych anatomicznych stawu biodrowego szczegółowo opisanych w załączniku
nr 4.4 do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100

3)

Wielkość lub zakres
Trzpień anatomiczny (prawy,lewy) - 60 kpl,
Skład kompletu:
— trzpień (lewy lub prawy),
— panewka press-fit lub wkręcana
— wkładka polietylenowa/ceramiczna
— głowa metalowa bądź głowa ceramiczna
— śruby, szpilki, obturatory 4 szt.- w różnych zestawieniach
— ostrze jednorazowe do piły oscylacyjnej
Trzpień anatomiczny (prawy,lewy) - 20 kpl,
Skład kompletu:
— trzpień (lewy lub prawy),
— panewka press-fit lub wkręcana
— wkładka ceramiczna,
— głowa ceramiczna,
— śruby, obturatory 3 szt.- w różnych rozmiarach
— ostrze jednorazowe do piły oscylacyjnej

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Endoproteza bezcementowa rewizyjna modularna stawu biodrowego
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1)

Krótki opis
Dostawa endoproteza bezcementowych rewizyjnych modularnych stawu biodrowego szczegółowo opisanych w
załączniku nr 4.5 do SIWZ.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100

3)

Wielkość lub zakres
Trzpień tytanowy w kształcie konikalnym - 5 kpl
Skład kompletu:
— 1x element krętarzowy,
— 1x trzpień,
— 1x panewka wkręcana/press-fit
— 1x wkład polietylenowy,
— 1 x głowa metalowa/ceramiczna,
— 5 x śruby/obturator
— ostrze jednorazowe do piły oscylacyjnej

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Endoproteza cementowa, całkowita stawu biodrowego
1)
Krótki opis
Dostawa endoprotez cementowych, całkowitych stawu biodrowego szczegółowo opisanych w załączniku nr 4.6
do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100

3)

Wielkość lub zakres
Trzpienie, głowy, panewki - 15 kpl.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Endoproteza cementowa, połowicza stawu biodrowego
1)
Krótki opis
Dostawa endoprotez cementowych, połowiczych stawu biodrowego szczegółowo opisanych w załączniku nr 4.7
do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100

3)

Wielkość lub zakres
Endoproteza - 80 szt.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Endoproteza cementowa stawu kolanowego
1)
Krótki opis
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Dostawa endoprotez cementowych stawu kolanowego szczegółowo opisanych w załączniku nr 4.8 do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100

3)

Wielkość lub zakres
Endoprotezy - 60 kpl
skład kompletu:
— komponent udowy lewy i prawy,
— komponent piszczelowy standardowy lub mobile - bearing,
— wkładki standardowe lub mobile – bearing,
— ostrze jednorazowe do piły oscylacyjnej.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego
1)
Krótki opis
Dostawa endoprotez rewizyjnych stawu kolanowego szczegółowo opisanych w załączniku nr 4.9 do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100

3)

Wielkość lub zakres
Endoprotezy - 4 kpl
skład kompletu:
— 1 x element udowy,
— 1 x element piszczelowy,
— 4 x podkładka do elementu udowego,
— 1 x wkładka polietylenowa o różnych grubościach,
— 2 x przedłużka elementu udowego oraz piszczelowego,
— 2 x bloczki – część piszczelowa,
— 2 x mimośród,
— ostrze jednorazowe do piły oscylacyjnej.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: Endoproteza urazowa stawu ramiennego
1)
Krótki opis
Dostawa endoprotez urazowych stawu ramiennego szczegółowo opisanych w załączniku nr 4.10 do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100

3)

Wielkość lub zakres
Endoprotezy - 5 kpl:
— trzpień urazowy
— pozycjonowanie wysokości osadzenia trzpienia urazowego za pomocą skrętnego pozycjonera
śródszpikowego
— głowy
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Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 11
Nazwa: Implanty do złamań okołoprotezowych
1)
Krótki opis
Dostawa implantów do złamań okołoprotezowych szczegółowo opisanych w załączniku nr 4.11 do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100

3)

Wielkość lub zakres
Kable o średnicy 1,6 mm oraz 2 mm i długości 500 mm i 650 mm - 50 kpl,
Płytki kompresyjne - 10 szt,
Płyty krętarzowe - 3 szt.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12
Nazwa: Siatki do rekonstrukcji ubytków kostnych
1)
Krótki opis
Dostawa siatek do rekonstrukcji ubytków kostnych szczegółowo opisanych w załączniku nr 4.12 do SIWZ - 2
szt.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13
Nazwa: Gwóźdź śródszpikowy, dynamiczny stabilizator biodrowy i kłykciowy
1)
Krótki opis
Dostawa gwździ śródszpikowych, dynamicznych stabilizatorów biodrowych i kłykciowych szczegółowo
opisanych w załączniku nr 4.13 do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100

3)

Wielkość lub zakres
Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy - 30 kpl,
Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy - 10 kpl,
Gwóźdź śródszpikowy udowy - 20 kpl,
Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy - 8 kpl,
Gwóźdź śródszpikowy ramienny kompresyjny - 20 kpl,
Dynamiczny stabilizator biodrowy - 540 szt,
Dynamiczny stabilizator biodrowy - 240 szt.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14
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Nazwa: Systemy płytek blokowanych + osteotomia korekcyjna
1)
Krótki opis
Dostawa systemów płytek blokowanych + osteotomia korekcyjna szczegółowo opisanych w załączniku nr 4.14
do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100

3)

Wielkość lub zakres
System 4,0 płytek blokowanych - 60 kpl,
System 5,0 płyt - 77 kpl,
System 7,0 płyt - 6 kpl,
Płytka dystansowa klinowa do osteotomii - 5 szt.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15
Nazwa: Osteosynteza - implanty chirurgiczne
1)
Krótki opis
Dostawa osteosyntezy - implantów chirurgicznych szczegółowo opisanych w załączniku nr 4.15 do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100

3)

Wielkość lub zakres
Wkręty - 9210 szt,
Podkładki - 200 szt,
Płytki - 1628 szt,
Gwoździe i druty - 3530 szt.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16
Nazwa: Implanty do chirurgii stopy i stawu skokowego
1)
Krótki opis
Dostawa implantów do chirurgii stopy i stawu skokowego szczegółowo opisanych w załączniku nr 4.16 do
SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100

3)

Wielkość lub zakres
Implanty do osteotomii - 160 szt,
Implanty do ortezy - 52 szt,
Płytki do ortezy - 5 kpl,
Implanty do stopy - 4 szt.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 17
Nazwa: Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego
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1)

Krótki opis
Dostawa implantów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego szczegółowo opisanych w załączniku nr 4.17 do
SIWZ - 80 kpl.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

9/21

Część nr: 18
Nazwa: Śruby interferencyjne do rekonstrukcji więzadła krzyżowego
1)
Krótki opis
Dostawa śrub interferencyjnych do rekonstrukcji więzadła krzyżowego szczegółowo opisanych w załączniku nr
4.18 do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100

3)

Wielkość lub zakres
Implanty w kształcie śruby interferencyjnej - 80 szt,
Drut nitinolowy - 5 szt.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 19
Nazwa: Urządzenie do szycia łąkotki
1)
Krótki opis
Dostawa urządzeń do szycia łąkotki, szczegółowo opisanych w załączniku nr 4.19 do SIWZ - 30 szt.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 20
Nazwa: Implanty do rekonstrukcji uszkodzonych struktur stawu barkowego
1)
Krótki opis
Dostawa implantów do rekonstrukcji uszkodzonych struktur stawu barkowego szczegółowo opisanych w
załączniku nr 4.20 do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100

3)

Wielkość lub zakres
Śruby kotwicowe - 70 szt,
Kaniule barkowe - 50 szt.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 21
Nazwa: Implanty barkowe
1)
Krótki opis
Dostawa implantów barkowych szczegółowo opisanych w załączniku nr 4.21 do SIWZ - 10 szt.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 22
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 23
Nazwa: Grawitacyjny system separacji płytek – GPS
1)
Krótki opis
Dostawa grawitacyjnego systemu separacji płytek – GPS szczegółowo opisnego w załączniku nr 4.23 do
SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100

3)

Wielkość lub zakres
Zestaw pojedynczy – z 54ml krwi - 20 szt,
Zestaw podwójny – z 108ml krwi - 20 szt.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 24
Nazwa: Cement kostny oraz próżniowe systemy mieszalników
1)
Krótki opis
Dostawa cementu kostnego oraz próżniowe systemy mieszalników szczegółowo oisanego w załączniku nr 4.24
do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100

3)

Wielkość lub zakres
Cement kostny (1x40g) - 140 szt,
Mieszalnik próżniowy do cementu - 150 szt,
Zestaw do ciśnieniowego płukania pulsacyjnego - 80 szt.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 25
Nazwa: Implanty do osteosyntezy kości drobnych
1)
Krótki opis
Dostawa implantów do osteosyntezy kości drobnych szczegółowo opisanych w załączniku nr 4.25 do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100

3)

Wielkość lub zakres
Płytki - 84 szt,
śruby - 640 szt.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 26
Nazwa: Systemy płytek blokująco-kompresyjnych
1)
Krótki opis
Dostawa systemu płytek blokująco-kompresyjnych szczegółowo opisanego w załączniku nr 4.26 do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100

3)

Wielkość lub zakres
Płytki blokujące - 50 szt,
Płyta anatomiczna - 10 szt,
Śruby - 360 szt.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 27
Nazwa: Osteosynteza - implanty chirurgiczne pozostałe
1)
Krótki opis
Dostawa osteosyntezy - implanty chirurgiczne pozostałe szczegółowo opisnych w załączniku nr 4.27 do
SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100

3)

Wielkość lub zakres
Płyty do bliższego końca kości udowej - 4 kpl,
Płytka 4,5 / 5,0 mm anatomiczna - 4 kpl,
System płytkowy do stabilizacji złamań okołoprotezowych - 4 kpl,
Płyta wygięta blokująco-kompresyjna - 4 kpl,
Gwóźdź przeskrętarzowy rekonstrukcyjny - 4 kpl,
Płytka stabilizująca krętarz współpracująca z dynamicznym stabilizatorem biodrowym - 4 szt,
Gwóźdź do artrodezy stawu skokowego - 4 kpl,
Śruby typu Herberta - 20 szt.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 28
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Nazwa: Endoproteza stawu kolanowego poresekcyjna
1)
Krótki opis
Dostawa endoprotez stawu kolanowego poresekcyjnych szczegółowo opisnych w załączniku nr 4.28 do
SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100

3)

Wielkość lub zakres
2 kpl komplety:
— element udowy GMRS/MRH 1 szt,
— element piszczelowy MRH 1 szt,
— wkładka polietylenowa 1 szt,
— element przedłużający trzpień z elementem udowym 2 szt,
— trzpień elementu udowego 1 szt,
— trzpień elementu piszczelowego 1 szt,
— offset elementu udowego MRH 1 szt,
— taca rotacyjna 1 szt, — podkładka piszczelowa 2 szt,
— bloczek udowy dystalny 2 szt,
— poprzeczka na oś na axele 1 szt,
— element mocujący poprzeczkę na femoral bushing 2 szt,
— element mocujący tacę rotacyjną na tibial sleeve 1 szt,
— bloker nabumper 1 szt.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 29
Nazwa: Membrany do rekonstrukcji chrząstki stawowej
1)
Krótki opis
Dostawa membran do rekonstrukcji chrząstki stawowej szczegółowo opisanych w załączniku nr 4.29 do SIWZ 10 szt.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 30
Nazwa: Endoproteza bipolarna cementowa i bezcementowa stawu biodrowego
1)
Krótki opis
Dostawa endoprotez bipolarnych cementowych i bezcementowych stawu biodrowego szczegółowo opisanych w
załączniku nr 4.30 do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100

3)

Wielkość lub zakres
Endoproteza bipolarna cementowa - 10 kpl,
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Komplet:
trzpień prosty 1 szt,
głowa metalowa 22mm, 28mm – 1 szt,
głowa bipolarna – 1 szt,
korek – 1 szt.
Endoproteza bipolarna bezcementowa - 10 kpl
Komplet:
trzpień prosty – 1 szt,
głowa metalowa 22mm, 28mm – 1 szt,
głowa bipolarna – 1 szt,
korek – 1 szt.
4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
Pakiet Asortyment Kwota wadium w PLN
1 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego 10 118,00
2 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego kombinacja ceramika/ceramika 2 061,00
3 Panewka rewizyjna wraz z uzupełnieniem stropu panewki 811,00
4 Endoproteza bezcementowa anatomiczna stawu biodrowego 9 815,00
5 Endoproteza bezcementowa rewizyjna modularna stawu biodrowego 1 064,00
6 Endoproteza cementowa, całkowita stawu biodrowego 622,00
7 Endoproteza cementowa, połowicza stawu biodrowego 999,00
8 Endoproteza cementowa stawu kolanowego 6 046,00
9 Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego 1 120,00
10 Endoproteza urazowa stawu ramiennego 672,00
11 Implanty do złamań okołoprotezowych 635,00
12 Siatki do rekonstrukcji ubytków kostnych 31,00
13 Gwóźdź śródszpikowy, dynamiczny stabilizator biodrowy i kłykciowy 3 217,00
14 Systemy płytek blokowanych + osteotomia korekcyjna 4 385,00
15 Osteosynteza - implanty chirurgiczne 5 696,00
16 Implanty do chirurgii stopy i stawu skokowego 1 668,00
17 Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego 1 792,00
18 Śruby interferencyjne do rekonstrukcji więzadła krzyżowego 1 021,00
19 Urządzenie do szycia łąkotki 529,00
20 Implanty do rekonstrukcji uszkodzonych struktur stawu barkowego 852,00
21 Implanty barkowe 179,00
22 System do autologicznej retransfuzji krwi 414,00
23 Grawitacyjny system separacji płytek – GPS 780,00
24 Cement kostny oraz próżniowe systemy mieszalników 923,00
25 Implanty do osteosyntezy drobnych kości 2 458,00
26 Systemy płytek blokująco-kompresyjnych 3 435,00
27 Osteosynteza - implanty chirurgiczne pozostałe 1 430,00
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28 Endoproteza stawu kolanowego poresekcyjna 1 464,00
29 Membrany do rekonstrukcji chrząstki stawowej 788,00
30 Endoproteza bipolarna cementowa i bezcementowa stawu biodrowego 1 382,00
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:
Przetarg znak: ZP-2200-5/14 na dostawę implantów
Pakiet nr………PLN, Pakiet nr………PLN,
2.1. Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed terminem składania oferty.
3.Wadium może być wnoszone w formie:
a) pieniądza,
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) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowy w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn.
zm.).
Wadium w formie ww. poręczeń i gwarancji należy wnieść do kasy Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, Sosnowiec
ul. Szpitalna 1. Zaleca się, aby kserokopia gwarancji lub poręczenia była dołączona do oferty.
4. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem ust. 4a.
1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub
pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
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Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi przelewemna
rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 60 dni od daty dostawy zamówionej partiiprzedmiotu
umowy i otrzymania oryginału faktury.
Wykonawca wystawia fakturę tylko za te elementy implantów, które zostały wszczepione pacjentowi i ujęte
wprotokole zużycia
III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie
art.23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie
pełnomocnikado reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania wpostępowaniu 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.
Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik:
Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Przedmiot i warunki realizacji zamówienia winny być zgodne z
ustawą z 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107 poz. 679) oraz z innymi
obowiązującymiprzepisami prawnymi w tym zakresie.

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:
1.1. oświadczenie, według załącznika nr 2 do SIWZ,
1.2.aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
1.3.aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.4.aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.5.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
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terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
1.6 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów:
1) o których mowa w:
a) pkt 1.2–1.4 i 1.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
b) pkt 1.5 i 1.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4–8, 10 i 11 ustawy pzp.
1.8 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
— Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wg załącznika nr 2 do SIWZ,
— Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów, (jeżeli dotyczy) albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej.
2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a tiret pierwsze i trzecie, lit. b oraz pkt 2), powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. a tiret
drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
1.9. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 2) stosuje się odpowiednio.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy
wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
do ich zasobów, zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt 1.2.÷1.7
2. W celu potwierdzenia, posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień należy złożyć:
— oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ,
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3. W celu potwierdzenia, posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć:
— oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ,
— wykaz wykonanych głównych dostaw implantów, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych głównych dostaw implantów, na które składa ofertę ( w zależności od części zamówienia –
Pakietu, do którego Wykonawca przystępuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów
(poświadczenia), czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W przypadku składania ofert na kilka części – Pakietów, Wykonawca winien przedłożyć wykaz wykonanych
dostaw o wartości równej sumie wartości wskazanych w części IV 1.2) niniejszej SIWZ pakietów, na które
składa ofertę (dla każdego Pakietu liczone odrębnie). Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Załącznik nr 5
Wykaz dostaw
wykaz wykonanych głównych dostaw implantów, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych głównych dostaw implantów, na które składa ofertę (w zależności od części zamówienia –
Pakietu, do którego Wykonawca przystępuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie
Dla Pakietu Asortyment Na kwotę w zł
1 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego 234 224,0
2 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego kombinacja ceramika/ceramika 47 702,00
3 Panewka rewizyjna wraz z uzupełnieniem stropu panewki 18 770,00
4 Endoproteza bezcementowa anatomiczna stawu biodrowego 227 207,00
5 Endoproteza bezcementowa rewizyjna modularna stawu biodrowego 24 629,00
6 Endoproteza cementowa, całkowita stawu biodrowego 14 388,00
7 Endoproteza cementowa, połowicza stawu biodrowego 23 118,00
8 Endoproteza cementowa stawu kolanowego 139 964,00
9 Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego 25 925,00
10 Endoproteza urazowa stawu ramiennego 15 555,00
11 Implanty do złamań okołoprotezowych 14 699,00
12 Siatki do rekonstrukcji ubytków kostnych 726,00
13 Gwóźdź śródszpikowy, dynamiczny stabilizator biodrowy i kłykciowy 74 475,00
14 Systemy płytek blokowanych + osteotomia korekcyjna 101 507,00
15 Osteosynteza - implanty chirurgiczne 131 858,00
16 Implanty do chirurgii stopy i stawu skokowego 38 602,00
17 Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego 41 480,00
18 Śruby interferencyjne do rekonstrukcji więzadła krzyżowego 23 644,00
19 Urządzenie do szycia łąkotki 12 257,00
20 Implanty do rekonstrukcji uszkodzonych struktur stawu barkowego 19 720,00
21 Implanty barkowe 4 148,00
22 System do autologicznej retransfuzji krwi 9 592,00
23 Grawitacyjny system separacji płytek – GPS 18 059,00
24 Cement kostny oraz próżniowe systemy mieszalników 21 362,00
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25 Implanty do osteosyntezy drobnych kości 56 900,00
26 Systemy płytek blokująco-kompresyjnych 79 505,00
27 Osteosynteza - implanty chirurgiczne pozostałe 33 108,00
28 Endoproteza stawu kolanowego poresekcyjna 33 900,00
29 Membrany do rekonstrukcji chrząstki stawowej 18 244,00
30 Endoproteza bipolarna cementowa i bezcementowa stawu biodrowego 32 000,00
W przypadku składania ofert na kilka części – Pakietów, Wykonawca winien przedłożyć wykaz wykonanych
lub wykonywanych dostaw o wartości równej sumie wartości wskazanych powyżej pakietów, na które składa
ofertę.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia, posiadania
sytuacji ekonomicznej i finansowej należy złożyć:
— oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.
— opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Ubezpieczenie winno być, co najmniej na kwotę wskazaną poniżej dla każdego pakietu lub na łączną kwotę
pakietów, do których przystępuje Wykonawca
Dla Pakietu Implanty Kwota w PLN
1 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego 252 962,00
2 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego kombinacja ceramika/ceramika 51 518,00
3 Panewka rewizyjna wraz z uzupełnieniem stropu panewki 20 271,00
4 Endoproteza bezcementowa anatomiczna stawu biodrowego 245 383,00
5 Endoproteza bezcementowa rewizyjna modularna stawu biodrowego 26 599,00
6 Endoproteza cementowa, całkowita stawu biodrowego 15 539,00
7 Endoproteza cementowa, połowicza stawu biodrowego 24 967,00
8 Endoproteza cementowa stawu kolanowego 151 161,00
9 Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego 27 999,00
10 Endoproteza urazowa stawu ramiennego 16 799,00
11 Implanty do złamań okołoprotezowych 15 875,00
12 Siatki do rekonstrukcji ubytków kostnych 784,00
13 Gwóźdź śródszpikowy, dynamiczny stabilizator biodrowy i kłykciowy 80 433,00
14 Systemy płytek blokowanych + osteotomia korekcyjna 109 627,00
15 Osteosynteza - implanty chirurgiczne 142 407,00
16 Implanty do chirurgii stopy i stawu skokowego 41 691,00
17 Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego 44 798,00
18 Śruby interferencyjne do rekonstrukcji więzadła krzyżowego 25 535,00
19 Urządzenie do szycia łąkotki 13 237,00
20 Implanty do rekonstrukcji uszkodzonych struktur stawu barkowego 21 297,00
21 Implanty barkowe 4 480,00
22 System do autologicznej retransfuzji krwi 10 360,00
23 Grawitacyjny system separacji płytek – GPS 19 503,00
24 Cement kostny oraz próżniowe systemy mieszalników 23 071,00
25 Implanty do osteosyntezy drobnych kości 61 452,00
26 Systemy płytek blokująco-kompresyjnych 85 865,00
27 Osteosynteza - implanty chirurgiczne pozostałe 35 757,00
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28 Endoproteza stawu kolanowego poresekcyjna 36 612,00
29 Membrany do rekonstrukcji chrząstki stawowej 19 703,00
30 Endoproteza bipolarna cementowa i bezcementowa stawu biodrowego 34 560,00
III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
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 na każdy asortyment dokumenty dopuszczające zgodne z ustawą z dnia
20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 nr 107 poz. 679 z późn. zm.) certyfikat CE lub deklarację
zgodności, a w przypadku, gdy wyrób medyczny jest wprowadzany po raz pierwszy na terenie Polski również
powiadomienie lub zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych, Zaleca się opisanie przedstawionych dokumentów nr pakietu i pozycji, których
dotyczą.
— złożyć w języku polskim katalog, folder, specyfikacje techniczne lub inny dokument zawierający opis
asortymentu, pakietu i pozycji, której dotyczy.

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP-2200-5/14

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.3.2014 - 10:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
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Warunki otwarcia ofert
Data: 14.3.2014 - 10:30
Miejscowość:
Sosnowiec, ul. Szpitalna 1.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja przetargowa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

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

VI.3)

Informacje dodatkowe

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy,
a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,
2. środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy,
3. środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są:
a) przekazanie informacji o nieprawidłowościach Zamawiającemu w oparciu o art. 181 ustawy,
b) wniesienie odwołania na podstawie art. 180 ust 1 ustawy,
c) skarga do sądu.
2). Szczegółowo kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 179-198 ustawy.
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w w/w ustawie.
2. Odwołanie wnosi się w terminie do 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2
ustawy,albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacjiistotnychwarunków
zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronieinternetowej. Odwołaniewobec innych
czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powziętolub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
ofertyodwołaniewnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii
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Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, albo w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli
Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31.1.2014
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