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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:216591-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Sosnowiec: Implanty ortopedyczne
2014/S 122-216591

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, Dział Zamówień Publicznych,
Osoba do kontaktów: Ela Kwaśnicka, Sosnowiec41-219, POLSKA. Tel.:  +48

324130125. Faks:  +48 324130112. E-mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.6.2014, 2014/S 106-186199)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:33183100
Implanty ortopedyczne
Zamiast:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych. Zamówienie składa się z 5 części tzw.
pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:
— Pakiet nr 1 Gwóźdź śródszpikowy,
— Pakiet nr 1A dynamiczny stabilizator biodrowy i kłykciowy;
— Pakiet nr 2 Osteosynteza – implanty chirurgiczne;
- Pakiet nr 2A Osteosynteza – implanty chirurgiczne;
— Pakiet nr 3 Grawitacyjny system separacji płytek – GPS.
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1÷4 ustawy, tj. dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia:
— tj. wykonanie dostaw lub wykonywanie dostaw implantów ortopedycznych (asortyment zgodny z oferowanym
w danym Pakiecie) co najmniej o wartości j/n odpowiednio dla każdego pakietu, do którego przystępuje
Wykonawca:
Pakiet nr 1 Gwóźdź śródszpikowy, dynamiczny stabilizator biodrowy i kłykciowy – 74 000 PLN;
Pakiet nr 2 Osteosynteza – implanty chirurgiczne – 132 000 PLN;
Pakiet nr 3 Grawitacyjny system separacji płytek – GPS – 18 000 PLN;
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie. Warunek będzie spełniony, gdy Wykonawca udowodni realizację dostawy/
dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy/dostawa zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
— Pakiet nr 1 Gwóźdź śródszpikowy, – 1 717,00 PLN;
— Pakiet nr 1A dynamiczny stabilizator biodrowy i kłykciowy – 1 541,00 PLN;
— Pakiet nr 2 Osteosynteza – implanty chirurgiczne – 5 460,00 PLN;
— Pakiet nr 2 Osteosynteza – implanty chirurgiczne – 236,00 PLN.
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IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
11.7.2014 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
11.7.2014 (10:30)
Powinno być:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych. Zamówienie składa się z 6 części tzw. pakietów, z
których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:
— Pakiet nr 1 Gwóźdź śródszpikowy,
— Pakiet nr 1A dynamiczny stabilizator biodrowy i kłykciowy;
— Pakiet nr 2 Osteosynteza – implanty chirurgiczne;
—— Pakiet nr 2A Osteosynteza – implanty chirurgiczne,
—— Pakiet nr 2B Osteosynteza - implanty chirurgiczne;
-— Pakiet nr 3 Grawitacyjny system separacji płytek – GPS.
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1÷4 ustawy, tj. dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia:
— tj. wykonanie dostaw lub wykonywanie dostaw implantów ortopedycznych (asortyment zgodny z oferowanym
w danym Pakiecie) co najmniej o wartości j/n odpowiednio dla każdego pakietu, do którego przystępuje
Wykonawca:
Pakiet nr 1 Gwóźdź śródszpikowy, dynamiczny – 39 000 PLN;
Pakiet 1A - Dynamiczny stabilizator biodrowy i kłykciowy - 35 000,00 PLN.
Pakiet nr 2 Osteosynteza – implanty chirurgiczne – 117 500 PLN;
Pakiet nr 2A Osteosynteza – implanty chirurgiczne – 5 500 PLN;
Pakiet nr 2B Osteosynteza – implanty chirurgiczne – 9 000 PLN;
Pakiet nr 3 Grawitacyjny system separacji płytek – GPS – 18 000 PLN;
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie. Warunek będzie spełniony, gdy Wykonawca udowodni realizację dostawy/
dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy/dostawa zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
— Pakiet nr 1 Gwóźdź śródszpikowy, – 1 717,00 PLN;
— Pakiet nr 1A dynamiczny stabilizator biodrowy i kłykciowy – 1 541,00 PLN;
— Pakiet nr 2 Osteosynteza – implanty chirurgiczne – 5 060,00 PLN;
— Pakiet nr 2 Osteosynteza – implanty chirurgiczne – 236,00 PLN.
- Pakiet nr 2B Osteosynteza - implanty chirurgiczne - 400,00 PLN.
— Pakiet nr 3 Grawitacyjny system separacji płytek – GPS – 780 PLN.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
17.7.2014 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
17.7.2014 (10:30)
Inne dodatkowe informacje
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Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


