
Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o.: Dostawa implantów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny

24083705400000, ul. ul. Szpitalna 1 , 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 41 30

111, e-mail zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl, faks 32 41 30 112.

Adres strony internetowej (URL): www.szpital.sosnowiec.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny (proszę określić):

Art. 3 ust. 1 pkt 3 usawy Prawo zamówień publicznych

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

www.szpital.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=984dc5...

2 z 21 2017-09-13 13:33



zamówienia

Tak

www.szpital.sosnowiec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

w formie pisemnej

Adres:

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa implantów

Numer referencyjny: ZP-2200-34/17

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów. Zamówienie składa się z 6 części

tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia: Pakiet nr 1 – Implanty do

oseteosyntezy kości drobnych do zespoleń, Pakiet nr 2 – Osteosynteza – implanty chirurgiczne

pozostałe, Pakiet nr 3 – Membrany i implanty do rekonstrukcji chrząstki stawowej, Pakiet nr 4 –

system płytek blokowanych i osteotomia korekcyjna, Pakiet nr 5 – Gwoździe śródszpikowe, Pakiet nr

6 – Implanty do rekonstrukcji uszkodzonych struktur stawu karkowego. 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. 3. Zamówienie

będzie realizowane z wykorzystaniem prawa opcji - dotyczy Pakietu nr: 1, 4, 5, 6. Prawem opcji jest

możliwość zrealizowania w ramach niniejszego zamówienia większej ilości dostaw niż określonych w

zamówieniu podstawowym ujętych w SIWZ (załączniki nr 3 do SIWZ kolumna „opcja”). Zakres opcji
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obejmuje asortyment ujęty zamówieniem podstawowym. W ramach opcji Zamawiający wykazał,

implanty i ich ilości, które mogą być realizowane dodatkowo, a Wykonawca zrealizuje je we

wskazanych ilościach i cenach jednostkowych określonych w formularzu asortymentowo-cenowym, w

terminie realizacji umowy. Zamawiający na pewno zrealizuje ilości podstawowe, a pozostałe ilości

określone jako opcja będą realizowane w ilości dostosowanej do rzeczywistych potrzeb

Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że realizacja zakresu maksymalnego zamówienia (z prawem

opcji) stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać Warunkiem

uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego o żądaniu wykonania zamówienia

kwalifikowanego przez Zamawiającego jako prawo opcji. 4. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego

zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z

2017r. poz. 211) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie (o ile zaoferowane

produkty są zakwalifikowane jako wyroby medyczne). 5. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres

przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu. 6. Każdy implant winien być wyposażony w

etykiety (klejone) zawierające następujące informacje: numer katalogowy, numer serii, rodzaj

sterylizacji, rozmiar danego implantu. 7. Okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia nie

może być krótszy niż 24 miesiące od daty dostarczenia ww. przedmiotu zamówienia do szpitala. 8.

Wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania na

terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.

(Dz.U. z 2017r. poz. 211) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

Wykonawca oświadczy, że: posiada Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości,

potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom

technicznym - W odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia są to

aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania

zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017r. poz. 211) tj. -

deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE, - certyfikat jednostki notyfikowanej, która

brała udział w ocenie wyrobu medycznego o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami. 9. W zakresie

Pakietu nr 1÷6 Wykonawca zagwarantuje nieodpłatne dostarczenie zestawu narzędzi specjalistycznych

(instrumentarium) do zakładania implantów z dostawą do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy

oraz wymianę lub naprawę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. 10. Wykonawca

zobowiązany będzie do stworzenia w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy depozytu

zawierającego pełny asortyment implantów (po 1 sztuce z każdego rodzaju i rozmiaru) oraz

uzupełnienie po zużyciu poszczególnych części w ciągu 2 dni roboczych. Wykonawca zobowiązany

będzie utrzymać pełny komplet implantów w okresie realizacji umowy. 11. W ramach realizacji

przedmiotu zamówienia (dostawy implantów), Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=984dc5...

5 z 21 2017-09-13 13:33



niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego: 1. Szkolenia obejmować będą wyłącznie

zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach

przedmiotowej umowy. 2. Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca.

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym określi maksymalną liczbę uczestników, którzy będą

uczestniczyć w szkoleniu. 3. Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu.

Uczestnicy to personel z doświadczeniem w obszarze ortopedycznym, a zdobyte doświadczenie będą

wykorzystywać w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę. 4. Wszystkie

szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub innym w uzgodnieniu z Zamawiającym,

zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne środki do realizacji szkolenia (w tym materiały

szkoleniowe), dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie dla szkolących się. 5.

Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę. 6. Szkolenia zostaną

przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu zaproponowanym przez

Wykonawcę, na które Zamawiający wyrazi zgodę. 7. Wykonawca wystawi fakturę, tylko za te

elementy implantów, które zostały wszczepione pacjentowi i ujęte w protokole zużycia. Faktura będzie

zawierała numer karty choroby pacjenta.

II.5) Główny kod CPV: 33183100-7

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
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miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2019-02-03

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

PzpNie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
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III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

Złożyć w języku polskim katalog, folder, specyfikacje techniczne lub inny dokument zawierający

opis asortymentu, pakietu i pozycji, której dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz oferty, 2. Formularz asortymentowo-cenowy, 3. W celu potwierdzenia, że oferowany

przedmiot zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego należy: złożyć

oświadczenie według załącznika nr 1 do SIWZ że Wykonawca posiada Zaświadczenie podmiotu

uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają

określonym normom lub specyfikacjom technicznym - W odniesieniu do wyrobów medycznych

objętych przedmiotem zamówienia są to aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie

przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach
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medycznych (Dz.U. z 2017r. poz. 211) tj. - deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE, -

certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego o ile jest to

wymagane odrębnymi przepisami. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

internetowej Zamawiającego 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 ustawy PZP w/g wzoru stanowiącego załącznik

nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Pakiet nr Kwota wadium w zł Pakiet 1

2930,00 Pakiet 3 1520,00 Pakiet 4 2090,00 Pakiet 5 1760,00 Pakiet 6 740,00 Zamawiający nie

wymaga wniesienia wadium do Pakietu nr 2 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-2200-34/17 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 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. DzU z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm.). 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
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określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Zamawiający zatrzyma wadium w

przypadkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
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Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
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Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
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przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:
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Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiany Wynagrodzenia 1.W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana: 1.1

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami), 1.2 zasad podlegania ubezpieczeniom

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne

lub zdrowotne oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez

Wykonawcę – zastosowanie mają zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego

Wykonawcy, określone w ust. 2-8. 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w

drodze pisemnego aneksu. 3. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o

dokonanie zmiany umowy najwcześniej od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany,

o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie

wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez

Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty

wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności: a) przyjęte przez

Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości

dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi

prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające

zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń, b) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na

wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, c) szczegółową kalkulację proponowanej

zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do
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zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę. 4. W terminie 1 miesiąca od

otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego

uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów

do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami). 5. Zamawiający zajmie pisemne

stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego – w

jego ocenie – wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres

właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 6. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy

przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego

podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu umowy

wykonanego po dniu zawarcia aneksu. 7. Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek

o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których

mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie

wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. 8. Przed przekazaniem wniosku, o którym

mowa w ust. 7, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie

wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z

oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają

lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany

tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi

Zamawiający. Postanowienia ust. 4-6 stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany

w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie do 1 miesiąca od dnia otrzymania

wniosku od Zamawiającego. 9. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez

Wykonawcę postanowień ust. 8, Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy, z

zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 10. Wartość umowy, o której mowa w § 2 ust. 1

może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku zmian

cenowych korzystnych dla Zamawiającego. 11. Ceny brutto wynikające ze zmiany obowiązującej

stawki VAT ulegną zmianie, przy zachowaniu cen netto podanych w ofercie. 12. Wynagrodzenie

należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem)

odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili

powstania obowiązku podatkowego. 13. Zmiana będzie dotyczyć wyłącznie tej części wynagrodzenia

Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku.

14. Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w przypadku konieczności zapłaty

Wykonawcy ceny wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT Sposób realizacji 1.

Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym tj. zastąpienie asortymentu objętego umową,

asortymentem równoważnym w przypadku: a. zaprzestania wytwarzania asortymentu objętego umową,
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b. wygaśnięcia pozwolenia dopuszczającego do obrotu, c. zmiany numeru katalogowego produktu, d.

zmiany nazwy handlowej produktu, e. zmiany producenta, f. w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do

sprzedaży przez Producenta zmodyfikowany/udoskonalony produkt powodując wycofanie

dotychczasowego, lub nastąpi przerwa w produkcji albo wycofanie produktu z rynku. 2. Zmiana, o

której mowa w ust. 1 będzie dopuszczona za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, iż asortyment

równoważny będzie oparty na tych samych właściwościach i parametrach użytkowych, co asortyment

objęty umową i przy cenie nie wyższej niż cena asortymentu objętego umową. 3. Powyższe zmiany nie

mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i być

niekorzystne dla Zamawiającego. 4. Obniżenie cen jednostkowych i wartości umowy jest

dopuszczalne. 5. Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie; danych Stron (np. zmiana siedziby, adresu,

nazwy, formy organizacyjnej lub formy prawnej). 6. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia

terminu realizacji umowy (jednak nie dłużej niż o dwa miesiące) jeżeli nie zostanie wyczerpana

wartość umowy w zakresie zamówienia podstawowego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-09-22, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> PL

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia

o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
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zamówienia:Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Implanty do osteosyntezy kości drobnych do zespoleń

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa

implantów do osteosyntezy kości drobnych do zespoleń

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33183100-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-02-03

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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Część nr: 2 Nazwa:Osteosynteza – implanty chirurgiczne pozostałe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa

implantów do osteosyntezy

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33183100-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-02-03

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa:Membrany i implanty do rekonstrukcji chrząstki stawowej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa

membran i implanty do rekonstrukcji chrząstki stawowej

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33183100-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=984dc5...
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4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-02-03

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa:System płytek blokowanych i osteotomia korekcyjna

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa

systemów płytek blokowanych i osteotomii korekcyjnej

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33183100-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-02-03

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=984dc5...
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6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa:Gwoździe śródszpikowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa

gwoździ śródszpikowych

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33183100-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-02-03

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: Implanty do rekonstrukcji uszkodzonych struktur stawu karkowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa

implantów do rekonstrukcji uszkodzonych struktur stawu karkowego

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33183100-7,

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=984dc5...
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3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-02-03

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=984dc5...
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