
Dz.U./S S15
23/01/2018
30303-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 12

23/01/2018 S15
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 12

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:30303-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Sosnowiec: Implanty chirurgiczne
2018/S 015-030303

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

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

I.2) Wspólne zamówienie

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

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

mailto:zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
www.szpital.sosnowiec.pl
www.szpital.sosnowiec.pl
mailto:zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
http://www.szpital.sosnowiec.pl
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I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa implantów
Numer referencyjny: ZP-2200-4/18

II.1.2) Główny kod CPV
33184100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów. Zamówienie składa się z 7 części tzw. pakietów, z których
każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:
Pakiet nr 1.
Endoproteza cementowa stawu kolanowego.
Pakiet nr 2.
Endoproteza urazowa stawu ramiennego.
Pakiet nr 3.
System płytek blokowanych.
Pakiet nr 4.
Implanty barkowe.
Pakiet nr 5.
System do autologicznej retranfuzji krwi.
Pakiet nr 6.
Cement kostny oraz próżniowe systemy mieszalników.
Pakiet nr 7.
Endoproteza bipolarna cementowa i bezcementowa stawu biodrowego.
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 ÷ 3.7 do SIWZ.
3. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20.5.2010 roku
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015r. poz. 876 z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami
prawymi w tym zakresie (o ile zaoferowane produkty są zakwalifikowane jako

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 1 Endoproteza cementowa stawu kolanowego
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1 - dostawa ul. Zegadłowicza 3.

II.2.4) Opis zamówienia:
Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element
udowy jednoosiowy w osi A/P, w zakresie jednopromieniowości 10-110 stopni, anatomiczny (prawy,lewy)
wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna,
uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo –
chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana
trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w
7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu
udowego. Możliwość rozbudowy systemu o system rewizyjny. Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS.
Możliwość zastosowania wersji bezcementowej.
1 komplet składa się z:
— komponentu udowego,
— komponentu piszczelowego,
— wkładki polietylenowej, - ostrza do piły oscylacyjnej.
Szt.
70.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 03/04/2018
Koniec: 03/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 2 – Endoproteza urazowa stawu ramiennego
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Trzpień urazowy z dwoma bocznymi skrzydełkami, po trzy zaczepy w każdym, do odpowiedniego mocowania
guzków, rozmiar 4-14, każdy może być zastosowany do protezy odwrotnej.
— pozycjonowanie wysokości osadzenia trzpienia urazowego za pomocą skrętnego pozycjonera
śródszpikowego - głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, wysokości 18-37.
Szt.
5.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 03/04/2018
Koniec: 03/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 3 – Systemy płytek blokowanych
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Płytka wąska, prosta, blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem. 5 do 12 par otworów -blokowanego
i kompresyjnego rozdzielne. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową
część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną
stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z
dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego
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ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm samogwintujące, łeb wkręta z oporową
częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym.
Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego
cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i
wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dob[input] implantów.
Tytan.
Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy 3,5mm w rozmiarach 16 - 85mm, gniazdo sześciokątne.
Wkręt korowy tytanowy, o średnicy 3,5mm w rozmiarach 14 - 85mm, gniazdo sześciokątne.
Płytka kształtowa wąska L, blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej.
Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par otworów - blokowanego i kompresyjnego rozdzielne.
W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji
odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część
stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację.
Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową
kompresją. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki.
Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową
oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie
części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część
trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów
blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan.
Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy 3,5mm w rozmiarach 16 - 85mm, gniazdo sześciokątne.
Wkręt korowy tytanowy, o średnicy 3,5mm w rozmiarach 14 -85mm, gniazdo sześciokątne.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 03/04/2018
Koniec: 03/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 4 – Implanty barkowe
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33183100

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Implant barkowy – płytka tytanowa połączona z samozaciskową, bezwęzłową pętlą polietylenową oraz
guzikiem, do rekonstrukcji więzadła obojczykowego - barkowego.
Kpl.
10.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 03/04/2018
Koniec: 03/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5 - System do autologicznej retransfuzji krw
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Zintegrowany, zamknięty (próżniowy) system jednorazowego użycia do odzyskiwania krwi z pooperacyjnego
drenażu ran, gromadzenia krwi, jej filtrowania i ponownego przetoczenia choremu. System składa się ze
sztywnego zbiornika na krew o poj. 800 ml z wbudowaną pompą próżniową, zasilaną dwoma akumulatorami
1,5V, zapewniającą stałe podciśnienie podczas drenażu w trzech zakresach: 25mmHg, 50mmHg i powyżej
100mmHg; odpowiednich drenów i filtrów oraz worka na krew do retransfuzji dożylnej zwrotnej.
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Szt.
50.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 03/04/2018
Koniec: 03/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 6 - Cement kostny oraz próżniowe systemy mieszalników
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

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

II.2.4) Opis zamówienia:
1.
Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA, dodatkiem gentamycyny, sterylizowany
tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5 % substancji sproszkowanej. Oba
komponenty są barwione. Pakowany 1x40g.
Kpl.
100.
2.
Mieszalnik próżniowy do cementu - zestaw pojedyńczy (tzw.kolanowy) - zawierający 1 mieszalniko – strzykawkę
zaopatrzoną w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach (długa i krótka). W zestawie są ponadto: uszczelniacz
umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni, wyposażony w filtr węglowy
oraz wskaźnik próżni. Mieszalnik o objętości 1x80g.
Kpl.
100.
3.
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Zestaw uniwersalny do ciśnieniowego płukania pulsacyjnego, z przeznaczeniem do kolana i biodra bez
odsysania, zawierający 2 końcówki: długą kanałową i krótką z osłoną do płukania powierzchni (kłykcie, kolana,
panewka, otwarta rana operacyjna).
Kpl.
100.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 03/04/2018
Koniec: 03/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 7 - Endoproteza bipolarna cementowa i bezcementowa stawu biodrowego
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

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

II.2.4) Opis zamówienia:
1.
Endoproteza bipolarna cementowa: Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany, bezkołnierzowy z centralizerem
w kształcie podwójnego klina, oferowany w 6 off-setach (30mm, 33mm, 35,5mm, 37,5mm, 44mm, 50mm) i
20 rozmiarach, głowę bipolarną wykonaną z metalu i polietylenu, w rozmiarach od 44 do 72mm (od 44mm
do 56mm co 1mm, od 56mm do 58mm co 2 mm, od 58mm do 64mm co 3 mm, od 68mm do 72mm co 4mm)
średnicy zewnętrznej i 28mm wewnętrznej wyposażoną w jednoczęściowy mechanizm zamykający, posiadającą
(zapewniającą) 2 milimetrowe przesunięcie środka głowy wewnętrznej ku kopule głowy bipolarnej, co zapewnia
oszczędzanie mechanizmu zamykającego przed nadmiernym zużyciem, a także głowę metalową o średnicy
28mm, w trzech rozmiarach długości szyjki oraz korek polietylenowy do zamknięcia kanału szpikowego o
średnicy od 8 do 18mm.
Komplet:
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— trzpień prosty – 1 szt, - głowa metalowa 22mm, 28mm – 1 szt, - głowa bipolarna – 1 szt, - korek – 1 szt.
Kpl.
20.
2.
Endoproteza bipolarna bezcementowa: Trzpień prosty, proporcjonalny, wykonany ze stopu tytanu, w części
bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki
antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 132 stopnie dostępny w
12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień kompatybilny z o stożku V40. Trzpień powinien posiadać
zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymaga się dostępności instrumentów do
wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS- metodą anterior). Głowa bipolarna wykonana z metalu
i polietylenu, w rozmiarach od 44 do 72mm (od 44mm do 56mm co 1mm, od 56mm do 58mm co 2 mm, od
58mm do 64mm co 3 mm, od 68mm do 72mm co 4mm) średnicy zewnętrznej i 28mm wewnętrznej wyposażoną
w jednoczęściowy mechanizm zamykający, posiadającą (zapewniającą) 2 milimetrowe przesunięcie środka
głowy wewnętrznej ku kopule głowy, bipolarnej, co zapewnia oszczędzanie mechanizmu zamykającego przed
nadmiernym zużyciem, a także głowę metalową o średnicy 28mm, w trzech rozmiarach długości szyjki oraz
korek polietylenowy do zamknięcia kanału szpikowego o średnicy od 8 do 18mm.
Komplet:
— trzpień prosty – 1 szt, - głowa metalowa 22mm, 28mm – 1 szt, - głowa bipolarna – 1 szt, - korek – 1 szt.
Kpl.
20.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 03/04/2018
Koniec: 03/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od dnia zawarcia umowy do 3.2.2019 r. lub do
wyczerpania wartości umowy w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze.
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

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

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/02/2018
Czas lokalny: 10:00

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

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

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/02/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
W Dziale Zamówień Publicznych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul.
Szpitalna 1, budynek przy portierni głównej.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
Dla Pakietu nr 1 – 9600 PLN.
Dla Pakietu nr 2 – 800 PLN.
Dla Pakietu nr 3 – 3600 PLN.
Dla Pakietu nr 4 – 240 PLN.
Dla Pakietu nr 5 – 400 PLN.
Dla Pakietu nr 6 – 1000 PLN.
Dla Pakietu nr 7 - 3300 PLN.
2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
Bank PKO BP S.A. o/Sosnowiec, numer konta: 59 1020 2498 0000 8402 0025 7089.
Z oznaczeniem:
ZP-2200-4/18 Dostawa Implantów.
3. Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed terminem składania oferty.
4. Wadium może być wnoszone w formie:
a) pieniądza (przelew),
b) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancji bankowych,
d) gwarancji ubezpieczeniowych,
e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowy w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i
1240).
4.1 Wadium w formie ww. poręczeń i gwarancji należy wnieść do kasy Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego
sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1. Zaleca się, aby kserokopia gwarancji lub poręczenia była dołączona do
oferty.
4.2. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności
winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium
w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym
Zamawiającego.
5. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie Pzp.
6. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie Pzp.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego należy:
a) złożyć w języku polskim katalog, folder, specyfikacje techniczne lub inny dokument zawierający opis
asortymentu, pakietu i pozycji, której dotyczy.
b) przedłożyć 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 20.5.2010 r o wyrobach medycznych (Dz.
U. z 2015 r., poz. 879 z późn. zm.) tj.
— deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE,
— certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego o ile jest to wymagane
odrębnymi przepisami.
Zaleca się opisanie przedstawionych dokumentów numerem Pakietu i pozycji, których dokument dotyczy.
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VI.4) Procedury odwoławcze

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

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

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

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/01/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl

