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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:224302-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Otwock: Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych
2017/S 111-224302
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP
nr postępowania DZP/15/2017
ul. Konarskiego 13
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Elżbieta Skoczek
05-400 Otwock
Polska
Tel.: +48 227794031-217
E-mail: dzp@spskgruca.pl
Faks: +48 227794031-477
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.spskgruca.pl
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
„ Dostawa elementów zużywalnych kompatybilnych z pompą artorskopową FloControl firmy Stryker,ostrzy
do piły oscylacyjnej precyzyjnej Stryker System 6 typ 6209 oraz frezów jednorazowych do napędu
szybkoobrotowego πDRIVE z kątnicą SIGNATURE Elite firmy Stryker.”.

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: Magazyn
Szpitala.
Kod NUTS

II.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
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II.1.4)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia była: Dostawa elementów zużywalnych kompatybilnych z pompą artorskopową
FloControl firmy Stryker, ostrzy do piły oscylacyjnej precyzyjnej Stryker System 6 typ 6209 oraz
frezówjednorazowych do napędu szybkoobrotowego πDRIVE z kątnicą SIGNATURE Elite firmy Stryker
1. Zamówienie zostało podzielone na 3 zadania i obejmuje:
Zadanie nr 1 – Dreny jednorazowe do pompy artroskopowej kompatybilne z pompą FloControl firmy Stryker.
Zadanie nr 2 – Ostrza do piły oscylacyjnej precyzyjnej System 6 typ 6209 firmy Stryker.
Zadanie nr 3– Frezy jednorazowe do napędu szybkoobrotowego πDRIVE z kątnicą SIGNATURE Elite
firmyStryker
2. Zamówienie obejmuje:
Zakres zamówienia dla zadania 1
Zadanie 1 obejmuje zakresem niezbędne wyposażenie jednorazowe do pracy systemu artroskopowego
użytkowanego na salach operacyjnych. Akcesoria są jednorazowymi elementami roboczymi modułów
składowych kolumny artroskopowej: m.in. pompy artroskopowej.
Zakres zamówienia dla zadania 2
Zadanie 2 obejmuje zakresem niezbędne ostrza wielorazowe do pracy ortopedycznej piły oscylacyjnej
precyzyjnej na bloku operacyjnym.
Zakres zamówienia dla zadania 3
Zadanie 3 obejmuje zakresem niezbędne wyposażenie jednorazowe do pracy systemu napędu
szybkoobrotowego przeznaczonego do chirurgii kręgosłupa.
1. Wszystkie zaoferowane akcesoria powinny być oznaczone znakiem zgodności CE.
2. Zaoferowane elementy powinny być elementami do bezpośredniego użycia – sterylnymi (dotyczy zadania nr1
i zadania nr 3 ) za wyjątkiem elementów wielorazowych (dotyczy zadania nr 2).
Płatności
Płatność za dostawę następować będzie po kolejnych dostawach.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ – formularzu ofertowym oraz
załączniku nr 5 do SIWZ – wymagania dla frezów jednorazowych do napędów wysokoobrotowych do chirurgii
kręgosłupa.

II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33162000

II.1.6)

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

II.2)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 149 608,80 PLN
Bez VAT

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

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 60
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2. Termin dostawy. Waga 20
3. Termin płatności. Waga 20
IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
DZP/15/2017

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 040-073694 z dnia 25.2.2017

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1 - Nazwa: Dreny jednorazowe do pompy artroskopowej kompatybilne z pompą FloControl firmy Stryker.
V.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.4.2017
V.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Stryker Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
Polska

V.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 109 830 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 117 139,50 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 24

V.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 2 - Nazwa: Ostrza do piły oscylacyjnej precyzyjnej System 6 typ 6209 firmy Stryker
V.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.4.2017
V.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Stryker Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
Polska

V.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
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Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 27 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 29 160 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 24
V.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 3 - Nazwa: Frezy jednorazowe do napędu szybkoobrotowego πDRIVE z kątnicą SIGNATURE Elite firmyStryker
V.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.4.2017
V.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Stryker Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa

V.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 12 778,80 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 29 160 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 16

V.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)

Informacje dodatkowe:
Inne brzmienie dla sekcji II pkt II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Dostawa drenów (zadanie 1)
iostrzy ( zadanie 2) sukcesywnie w okresie 24 miesięcy.
Dostawa frezów (zadanie 3) od daty zawarcia umowy do 3.8.2018 r.

VI.3)

Procedury odwoławcze

VI.3.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
Polska

VI.3.2)

Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Każdemu 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 Pzp przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
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 Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w
taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.
VI.3.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań KIO
Postępu 17a
Warszawa
Polska

VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.6.2017
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