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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:270975-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Otwock: Implanty ortopedyczne
2017/S 132-270975
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/32/2017
ul. Konarskiego 13
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Karolina Kęsik
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 endoprotez oraz innych implantów do magazynu szpitala DZP/32/2017.

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, Blok Operacyjny.
Kod NUTS

II.1.3)

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

II.1.4)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia była: Dostawa endoprotez oraz innych implantów do magazynu szpitala
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2. Zamówienie zostało podzielone na 10 pakietów:
nr pakietu nazwa asortymentu
1 Endoproteza bezcemetowa stawu biodrowego z modularną szyjką
2 Wkładka polietylenowa panewki endoprotezy stawu biodrowego kompatybilna z systemem Plasmafit Plus
3 Płyty do złamań pozastawowych dlaszego końca kości promieniowej
4 Endoproteza stawu biodrowego uniwersalna
5 Substytut tkanki kostnej w postaci żelu
6 Implant do rekonstrukcji więzadłowych typu guzika
7 Implant do rekonstrukcji więzadłowych typu śruba interferencyjna niewchłanialna
8 Implant do rekonstrukcji więzadłowych typu kotwica bezwęzłowa
9 Elementy endoprotez stawu biodrowego
10 Endoproteza odwrócona stawu ramiennego beztrzpieniowa, bezcementowa
Zamawiający informuje, że ilości podane w formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi.
Zamawiający z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia i niemożność przewidzenia faktycznego
zapotrzebowania zastrzega sobie prawo przesunięć w zakresie rzeczowym i ilościowym towaru z
zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie mogą skutkować przekroczeniem wysokości zobowiązania
finansowego określonego w ofercie oraz zawartej umowie.
Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 876).
Wykonawca może zaoferować w ramach danego pakietu asortyment od jednego, tego samego producenta.
Zamawiający nie dopuszcza tworzenia hybrydy endoprotez z elementów, które zostały wytworzone przez
różnych producentów.
dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
siwz
Wykonawca zobowiązany jest po podpisaniu umowy dostarczyć zamawiającemu 2 pełne komplety (sety)
asortymentu zawierające wszystkie opisane rozmiary i opcje użycia w depozyt. Ponadto, zamawiający
zastrzega sobie możliwość zwiększenia depozytu o asortyment, na który wzrośnie zapotrzebowanie oraz
możliwość dodatkowego zamówienia wykraczającego ponad liczbę sztuk złożoną w depozycie. Asortyment w
stały depozyt powinien zostać przekazany na podstawie pisemnego protokołu
Rozliczenie zużytych materiałów następuje na podstawie protokołu zużycia oraz wystawionego zamówienia
przez pracownika działu zaopatrzenia zatwierdzonego przez Dyrektora Szpitala lub inną osobę przez niego
upoważnioną oraz Głównego Księgowego łącznie, w oparciu o protokół zużycia zawierający kody asortymentu.
Wykonawca zobowiązany jest do uzupełniania depozytu w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymaniu
protokołu zużycia wysłanego faksem bądź e-mailem. Termin realizacji dostaw cząstkowych liczonych jest od
dnia wysłania protokołu a nie od dnia otrzymania zamówienia.
W przypadku asortymentu składanego Zamawiającemu w depozyt wymagane jest wyposażenia bloku
operacyjnego w instrumentarium do wszczepu implantów, które to będzie użyczone na czas obowiązywania
umowy.
W przypadku asortymentu zamawianego na podstawie pisemnych zamówień, wymagane jest dostarczenie
instrumentarium każdorazowo do zabiegu.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania niezbędnych szkoleń personelu zamawiającego
dotyczących zaoferowanego asortymentu. Zamawiający wymaga przeprowadzenia minimum jednego szkolenia
w przedmiotowym zakresie. Szczegółowe warunki dotyczące szkoleń zostały zawarte we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 4a i 4b do siwz. Cena organizacji szkolenia powinna zostać uwzględniona w cenie
oferty.
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4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 4a i 4b do SIWZ.
II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100, 33183200

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)

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

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia

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/32/2017

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 055-102596 z dnia 18.3.2017

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
V.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)

Informacje o ofertach

V.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Zimmer-Biomet
Polska

V.4)

Informacje na temat wartości zamówienia

V.5)

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

Zamówienie nr: 6,7,8
V.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)

Informacje o ofertach

V.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Marks- Med
Polska

V.4)

Informacje na temat wartości zamówienia

V.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
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Zamówienie nr: 2,5,9
V.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)

Informacje o ofertach

V.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Aesculap
Polska

V.4)

Informacje na temat wartości zamówienia

V.5)

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

Zamówienie nr: 3,4
V.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)

Informacje o ofertach

V.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Johnson&Johnson
Polska

V.4)

Informacje na temat wartości zamówienia

V.5)

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

Zamówienie nr: 10
V.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)

Informacje o ofertach

V.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
ORECO Katarzyna Zimna-Gawlas
Polska

V.4)

Informacje na temat wartości zamówienia

V.5)

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

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:
Kryteria oceny ofert
Dla pakietów: 1-8,10
Łączna cena ofertowa (brutto) 60 %
Termin płatności – 10 %
Czas reakcja serwisu na zgłoszenie usterki w instrumentarium – 10 %
Czas usunięcia usterki w instrumentarium 10 %
Dostępność telefonu alarmowego do przedstawiciela medycznego – 10 %
Dla pakietów: 9
Łączna cena ofertowa (brutto) 60 %
Termin płatności – 20 %
Dostępność telefonu alarmowego do przedstawiciela medycznego – 20 %.
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VI.3)

Procedury odwoławcze

VI.3.1)

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

VI.3.2)

Składanie odwołań
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:
10.7.2017
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