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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
Otwock
05-400
Polska
Osoba do kontaktów: Olimpia Jobda
Tel.: +48 227794031-217
E-mail: dzp@spskgruca.pl
Faks: +48 227794031-477
Kod NUTS: PL7
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spskgruca.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.spskgruca.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa endoprotez oraz implantów ortopedycznych
Numer referencyjny: DZP/88/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
33183200

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez oraz implantów ortopedycznych
2.Zamówienie zostało podzielone na 22 pakiety
Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876).
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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 załączniku nr 1 A do siwz tj. formularzu cenowy oraz pkt
III SIWZ
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:
Siatka rekonstrukcyjna do rewizji stawu biodrowego
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Siatka rekonstrukcyjna do rewizji stawu biodrowego
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do
SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
wadium 442,00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Endoproteza stawu biodrowego - anatomiczna
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Część nr: 2
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Endoproteza stawu biodrowego - anatomiczna
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do
SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
wadium 43 600,00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Endoproteza stawu kolanowego kłykciowa, jednoosiowa
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Endoproteza stawu kolanowego kłykciowa, jednoosiowa
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do
SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
wadium 1 320,00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Endoproteza stawu kolanowego z przedłużką piszczelową
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Endoproteza stawu kolanowego z przedłużką piszczelową
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do
SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe
wadium 53 980,00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
System rewizyjny endoprotezy stawu kolanowego
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
System rewizyjny endoprotezy stawu kolanowego
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do
SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
wadium 3 730,00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
System do rewizyjnej alloplastyki stawu kolanowego z mechanizmem zawiasowym
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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SPSK Otwock
II.2.4)

Opis zamówienia:
System do rewizyjnej alloplastyki stawu kolanowego z mechanizmem zawiasowym
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do
SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
wadium7 760,00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Trzpień rewizyjny endoprotezy stawu biodrowego
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Trzpień rewizyjny endoprotezy stawu biodrowego
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do
SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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
wadium 7 360,00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Endoproteza stawu biodrowego- cementowana
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Endoproteza stawu biodrowego- cementowana
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do
SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
wadium 5 362,00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Endoproteza stawu kolanowego- unikondylarna
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Część nr: 9
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Endoproteza stawu kolanowego- unikondylarna
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do
SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
wadium 1 200,00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Endoproteza stawu kolanowego rewizyjna, modularna
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Endoproteza stawu kolanowego rewizyjna, modularna
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do
SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
wadium 8 600,00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
System do złamań okołoprotezowych bliższego końca kości udowej
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
System do złamań okołoprotezowych bliższego końca kości udowej
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do
SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe
wadium 1 800,00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Głowa bipolarna endoprotezy stawu biodrowego
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Głowa bipolarna endoprotezy stawu biodrowego
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do
SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
wadium 492,00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Implant międzytrzonowy odcinka L-S kręgosłupa
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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SPSK Otwock
II.2.4)

Opis zamówienia:
Implant międzytrzonowy odcinka L-S kręgosłupa
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do
SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
wadium 828,00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
System do korekcji skoliozy
Część nr: 14

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
ISystem do korekcji skoliozy
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do
SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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
wadium7 652,00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Gwóźdź śródszpikowy blokowany do artrodezy stawu skokowego
Część nr: 15

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Gwóźdź śródszpikowy blokowany do artrodezy stawu skokowego
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do
SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
wadium 175,00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Płytki do osteotomii podkolanowej
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Część nr: 16
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Płytki do osteotomii podkolanowej
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do
SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
wadium 392,80 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Implant wchłanialny z PLLA - śruba kaniulowana
Część nr: 17

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Implant wchłanialny z PLLA - śruba kaniulowana
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do
SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
wadium 200,00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Implant wchłanialny z PLLA - śruba interferencyjna dł. 28 mm
Część nr: 18

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Implant wchłanialny z PLLA - śruba interferencyjna dł. 28 mm
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do
SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe
wadium 120,00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Endoproteza bezcementowa, przynasadowa stawu biodrowegom
Część nr: 19

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Endoproteza bezcementowa, przynasadowa stawu biodrowego
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do
SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
wadium 2 572,00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Gwoździe śródszpikowe
Część nr: 20

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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SPSK Otwock
II.2.4)

Opis zamówienia:
Gwoździe śródszpikowe
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do
SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
wadium 1 306,83 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego
Część nr: 21

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do
SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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
wadium 1 778,20 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Płyta do zespoleń kości stępu
Część nr: 22

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Płyta do zespoleń kości stępu
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do
SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
wadium 123,82PLN

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)Nie podlegają wykluczeniu:
a)na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22
b)na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,5,6
(W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców
musiwykazać brak podstaw do wykluczenia)
2Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)Nie podlegają wykluczeniu:
a)na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22
b)na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,5,6
(W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców
musiwykazać brak podstaw do wykluczenia)
2)Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze
umowystanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania niezbędnych szkoleń personelu
zamawiającegodotyczących zaoferowanego asortymentu. Zamawiający wymaga przeprowadzenia minimum
jednego szkoleniaw przedmiotowym zakresie. Szczegółowe warunki dotyczące szkoleń zostały zawarte we
wzorze umowystanowiącym załącznik nr 4 do siwz. Cena organizacji szkolenia powinna zostać uwzględniona w
cenie oferty.

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
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Data: 08/09/2017
Czas lokalny: 09:45
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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 08/09/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock
Gabinet Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Medycznej (Budynek C-Administracja)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Wykaz dokumentów i oświadczeń, składanych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego
ofertazostała najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień
złożenia.
2.1.Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz ust.
5pkt 1-8
1)Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawyoraz,
odno¬śnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego napodstawie
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminuskładania ofert;
2)Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębneprzepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminuskładania ofert
3)Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznejdecyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społecznelub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokument potwierdzający
dokonaniepłatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumieniaw sprawie spłat tych należności;
4)Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazuubiegania się o zamówienia publiczne;
5)Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie nakarę
ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt
5 i 6 ustawy PZP;
Potwierdzeniem spełnianie warunku z zakresu przedstawionego w punktach 3), 4) 5) będzie
oświadczenieWykonawcy złożone w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia stanowiącym załącznik
nr 2 do SIWZ
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2.2Wykaz oświadczeń i dokumentów, które mają dostarczyć Wykonawcy mający siedzibę poza
terytoriumRzeczypospolitej Polskiej
1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiastdokumentów, o których mowa w pkt 2.2.składa odpowiednio dla dokumentów wymienionych w ppkt
1)ppkt1) – w tym zakresie wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
brakutakiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju,w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
którejdotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
PZP; -wystawioną/ny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert2)ppkt 2)– w tym
zakresiewykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsceza¬mieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości -wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkaniama
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje
sięje dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osóbuprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przednotariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lubgospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce za¬mieszkania wykonawcy lub
miejscezamieszkania tej osoby. Terminy ważności dla oświadczenia stosuje się odpowiednio. Dokładny
zakresdokumenty został zawarty w pkt VI SIWZ
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

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

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

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 jak dla postępowań
poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 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

VI.4.4)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/07/2017

