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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:291752-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Zakopane: Implanty chirurgiczne
2020/S 120-291752
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Powiatowy im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Krajowy numer identyfikacyjny: 736–14–54–039
Adres pocztowy: ul. Kamieniec 10
Miejscowość: Zakopane
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 34-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Zając, Szpital Powiatowy im. dr. Tytusa Chałubińskiego, ul. Kamieniec 10,
34-500 Zakopane
E-mail: zp@szpital-zakopane.pl
Tel.: +48 182012021
Faks: +48 182015351
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpital-zakopane.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

Nazwa:
Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem implantów do zastosowania w operacjach chirurgii urazowoortopedycznej
Numer referencyjny: ZP / 05 / 20

II.1.2)

Główny kod CPV
33184100 Implanty chirurgiczne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawy polegające
na sukcesywnym dostarczaniu przez wykonawcę, do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w
Zakopanem implantów ortopedycznych do zastosowania w operacjach chirurgii urazowo – ortopedycznej z
podziałem na 19 (dziewiętnaście) Pakietów, których podział oraz szczegółowy zakres został przedstawiony w
punktach od 3.13 do 3.31 przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi
przepisami prawa np. zezwolenia, świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie przewidziane zapisami
ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie
Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny
zgodności wyrobów medycznych.

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 458 540.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet - nr 1
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Przedmiot objęty niniejszą częścią zamówienia musi zostać dostarczony sukcesywnie do siedziby Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, który będzie sukcesywnie dostarczał zamawiającemu
implanty ortopedyczne obejmujące: 1) Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego – w ilości 210 sztuk,
(w tym artykulacja polietylen/metal 190 sztuk oraz artykulacja ceramika/ceramika 20 sztuk), wg zestawienia
minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.13 SIWZ.
2. Warunkiem koniecznym, niezbędnym udziału w postępowaniu jest nieodpłatne użyczenie przez wykonawcę
zamawiającemu na czas obowiązywania umowy instrumentarium przystosowane do mini-inwazyjnej techniki
operacyjnej z dostępu przedniego, międzymięśniowego.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozytu w
minimalnej ilości 1 sztuki każdego z oferowanego asortymentu będącego przedmiotem umowy (parametr
oceniany). Szczegółowe warunki depozytu zostały uregulowane w § 4 projektu umowy, który stanowi załącznik
nr 6 do SIWZ.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia,
świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie (w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno
produktu jak i producenta) przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym

24/06/2020
S120
https://ted.europa.eu/
TED

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

2 / 45

Dz.U./S S120
24/06/2020
291752-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta

3 / 45

dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.
5. Realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień
częściowych składanych przez Ordynatora Oddziału Chirurgi Urazowo – Ortopedycznej Szpitala za pomocą
faksu lub środków komunikacji elektronicznej.
6. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Zamawiający informuje, że podana powyżej ilość implantów ortopedycznych będących przedmiotem
postępowania jest wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy może
ulec zmianie, zmniejszeniu nie więcej niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego, a w
sytuacjach tego wymagających nawet rezygnacja z całości niektórych pozycji.
8. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie produktu o określonych w SIWZ parametrach technicznych,
jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych, a nie zakup implantów konkretnego producenta. Z tych
względów zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo
tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie
należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać
wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Z tych
względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią
SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona.
9. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia tzw. „Procedury odwróconej”, zgodnie z
postanowieniami art. 24aa ustawy PZP. W ramach tej procedury zamawiający może najpierw dokonać oceny
ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający informuje, że nie planuje w niniejszym postępowaniu udzielać zamówień uzupełniających, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wielkość depozytu / Waga: 5 %
Cena - Waga: 95 %

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Przedmiot objęty niniejszą częścią zamówienia musi zostać dostarczony sukcesywnie do siedziby Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.
II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, który będzie sukcesywnie dostarczał zamawiającemu
implanty ortopedyczne obejmujące: 1) Endoproteza cementowana stawu biodrowego – w ilości 60 sztuk, wg
zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.14
SIWZ.
2. Warunkiem koniecznym, niezbędnym udziału w postępowaniu jest nieodpłatne użyczenie przez wykonawcę
zamawiającemu na czas obowiązywania umowy instrumentarium przystosowane do mini-inwazyjnej techniki
operacyjnej z dostępu przedniego, międzymięśniowego.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozytu w
minimalnej ilości 1 sztuki każdego z oferowanego asortymentu będącego przedmiotem umowy (parametr
oceniany). Szczegółowe warunki depozytu zostały uregulowane w § 4 projektu umowy, który stanowi załącznik
nr 6 do SIWZ.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia,
świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie (w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno
produktu jak i producenta) przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym
dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.
5. Realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień
częściowych składanych przez Ordynatora Oddziału Chirurgi Urazowo – Ortopedycznej Szpitala za pomocą
faksu lub środków komunikacji elektronicznej.
6. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Zamawiający informuje, że podana powyżej ilość implantów ortopedycznych będących przedmiotem
postępowania jest wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy może
ulec zmianie, zmniejszeniu nie więcej niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego, a w
sytuacjach tego wymagających nawet rezygnacja z całości niektórych pozycji.
8. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie produktu o określonych w SIWZ parametrach technicznych,
jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych, a nie zakup implantów konkretnego producenta. Z tych
względów zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo
tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie
należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać
wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Z tych
względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią
SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona.
9. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia tzw. „Procedury odwróconej”, zgodnie z
postanowieniami art. 24aa ustawy PZP. W ramach tej procedury zamawiający może najpierw dokonać oceny
ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający informuje, że nie planuje w niniejszym postępowaniu udzielać zamówień uzupełniających, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wielkość depozytu / Waga: 5 %
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Cena - Waga: 95 %
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Przedmiot objęty niniejszą częścią zamówienia musi zostać dostarczony sukcesywnie do siedziby Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, który będzie sukcesywnie dostarczał zamawiającemu
implanty ortopedyczne obejmujące: 1) Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego – cementowana – w ilości 100
sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w
punkcie 3.15 SIWZ.
2. Warunkiem koniecznym, niezbędnym udziału w postępowaniu jest nieodpłatne użyczenie przez wykonawcę
zamawiającemu na czas obowiązywania umowy napędów ortopedycznych oraz instrumentarium.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozytu w
minimalnej ilości 1 sztuki każdego z oferowanego asortymentu będącego przedmiotem umowy (parametr
oceniany). Szczegółowe warunki depozytu zostały uregulowane w § 4 projektu umowy, który stanowi załącznik
nr 6 do SIWZ.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia,
świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie (w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno
produktu jak i producenta) przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym
dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.
5. Realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień
częściowych składanych przez Ordynatora Oddziału Chirurgi Urazowo – Ortopedycznej Szpitala za pomocą
faksu lub środków komunikacji elektronicznej.
6. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Zamawiający informuje, że podana powyżej ilość implantów ortopedycznych będących przedmiotem
postępowania jest wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy może
ulec zmianie, zmniejszeniu nie więcej niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego, a w
sytuacjach tego wymagających nawet rezygnacja z całości niektórych pozycji.
8. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie produktu o określonych w SIWZ parametrach technicznych,
jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych, a nie zakup implantów konkretnego producenta. Z tych
względów zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez
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wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo
tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie
należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać
wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Z tych
względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią
SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona.
9. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia tzw. „Procedury odwróconej”, zgodnie z
postanowieniami art. 24aa ustawy PZP. W ramach tej procedury zamawiający może najpierw dokonać oceny
ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający informuje, że nie planuje w niniejszym postępowaniu udzielać zamówień uzupełniających, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wielkość depozytu / Waga: 5 %
Cena - Waga: 95 %

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Przedmiot objęty niniejszą częścią zamówienia musi zostać dostarczony sukcesywnie do siedziby Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, który będzie sukcesywnie dostarczał zamawiającemu
implanty ortopedyczne obejmujące: 1) Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego – bezcementowa – w ilości
50 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w
punkcie 3.16 SIWZ.
2. Warunkiem koniecznym, niezbędnym udziału w postępowaniu jest nieodpłatne użyczenie przez wykonawcę
zamawiającemu na czas obowiązywania umowy napędów ortopedycznych oraz instrumentarium.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozytu w
minimalnej ilości 1 sztuki każdego z oferowanego asortymentu będącego przedmiotem umowy (parametr
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oceniany). Szczegółowe warunki depozytu zostały uregulowane w § 4 projektu umowy, który stanowi załącznik
nr 6 do SIWZ.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia,
świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie (w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno
produktu jak i producenta) przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym
dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.
5. Realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień
częściowych składanych przez Ordynatora Oddziału Chirurgi Urazowo – Ortopedycznej Szpitala za pomocą
faksu lub środków komunikacji elektronicznej.
6. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Zamawiający informuje, że podana powyżej ilość implantów ortopedycznych będących przedmiotem
postępowania jest wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy może
ulec zmianie, zmniejszeniu nie więcej niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego, a w
sytuacjach tego wymagających nawet rezygnacja z całości niektórych pozycji.
8. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie produktu o określonych w SIWZ parametrach technicznych,
jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych, a nie zakup implantów konkretnego producenta. Z tych
względów zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo
tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie
należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać
wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Z tych
względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią
SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona.
9. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia tzw. „Procedury odwróconej”, zgodnie z
postanowieniami art. 24aa ustawy PZP. W ramach tej procedury zamawiający może najpierw dokonać oceny
ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający informuje, że nie planuje w niniejszym postępowaniu udzielać zamówień uzupełniających, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wielkość depozytu / Waga: 5 %
Cena - Waga: 95 %

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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33184100 Implanty chirurgiczne
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Przedmiot objęty niniejszą częścią zamówienia musi zostać dostarczony sukcesywnie do siedziby Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, który będzie sukcesywnie dostarczał zamawiającemu
implanty ortopedyczne obejmujące: 1) Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego – w ilości 70 sztuk,
wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w punkcie
3.17 SIWZ.
2. Warunkiem koniecznym, niezbędnym udziału w postępowaniu jest nieodpłatne użyczenie przez wykonawcę
zamawiającemu na czas obowiązywania umowy napędów ortopedycznych oraz instrumentarium.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozytu w
minimalnej ilości 1 sztuki każdego z oferowanego asortymentu będącego przedmiotem umowy (parametr
oceniany). Szczegółowe warunki depozytu zostały uregulowane w § 4 projektu umowy, który stanowi załącznik
nr 6 do SIWZ.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia,
świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie (w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno
produktu jak i producenta) przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym
dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.
5. Realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień
częściowych składanych przez Ordynatora Oddziału Chirurgi Urazowo – Ortopedycznej Szpitala za pomocą
faksu lub środków komunikacji elektronicznej.
6. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Zamawiający informuje, że podana powyżej ilość implantów ortopedycznych będących przedmiotem
postępowania jest wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy może
ulec zmianie, zmniejszeniu nie więcej niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego, a w
sytuacjach tego wymagających nawet rezygnacja z całości niektórych pozycji.
8. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie produktu o określonych w SIWZ parametrach technicznych,
jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych, a nie zakup implantów konkretnego producenta. Z tych
względów zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo
tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie
należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać
wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Z tych
względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią
SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona.
9. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia tzw. „Procedury odwróconej”, zgodnie z
postanowieniami art. 24aa ustawy PZP. W ramach tej procedury zamawiający może najpierw dokonać oceny
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ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający informuje, że nie planuje w niniejszym postępowaniu udzielać zamówień uzupełniających, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wielkość depozytu / Waga: 5 %
Cena - Waga: 95 %

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Przedmiot objęty niniejszą częścią zamówienia musi zostać dostarczony sukcesywnie do siedziby Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, który będzie sukcesywnie dostarczał zamawiającemu
implanty ortopedyczne obejmujące: 1) Endoproteza połowiczna stawu biodrowego typu AUSTIN-MOORE
– w ilości 40 sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych
określonych w punkcie 3.18 SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozytu w
minimalnej ilości 1 sztuki każdego z oferowanego asortymentu będącego przedmiotem umowy (parametr
oceniany). Szczegółowe warunki depozytu zostały uregulowane w § 4 projektu umowy, który stanowi załącznik
nr 6 do SIWZ.
3. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia,
świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie (w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno
produktu jak i producenta) przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym
dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.
4. Realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień
częściowych składanych przez Ordynatora Oddziału Chirurgi Urazowo – Ortopedycznej Szpitala za pomocą
faksu lub środków komunikacji elektronicznej.
5. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
6. Zamawiający informuje, że podana powyżej ilość implantów ortopedycznych będących przedmiotem
postępowania jest wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy może
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ulec zmianie, zmniejszeniu nie więcej niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego, a w
sytuacjach tego wymagających nawet rezygnacja z całości niektórych pozycji.
7. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie produktu o określonych w SIWZ parametrach technicznych,
jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych, a nie zakup implantów konkretnego producenta. Z tych
względów zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo
tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie
należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać
wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Z tych
względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią
SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona.
8. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia tzw. „Procedury odwróconej”, zgodnie z
postanowieniami art. 24aa ustawy PZP. W ramach tej procedury zamawiający może najpierw dokonać oceny
ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający informuje, że nie planuje w niniejszym postępowaniu udzielać zamówień uzupełniających, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wielkość depozytu / Waga: 5 %
Cena - Waga: 95 %

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Przedmiot objęty niniejszą częścią zamówienia musi zostać dostarczony sukcesywnie do siedziby Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, który będzie sukcesywnie dostarczał zamawiającemu
implanty ortopedyczne obejmujące: 1) Panewka dwumobilna, bezcementowa stawu biodrowego – w ilości 10
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sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w
punkcie 3.19 SIWZ.
2. Warunkiem koniecznym, niezbędnym udziału w postępowaniu jest nieodpłatne użyczenie przez wykonawcę
zamawiającemu na czas obowiązywania umowy napędów ortopedycznych oraz instrumentarium.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozytu w
minimalnej ilości 1 sztuki każdego z oferowanego asortymentu będącego przedmiotem umowy (parametr
oceniany). Szczegółowe warunki depozytu zostały uregulowane w § 4 projektu umowy, który stanowi załącznik
nr 6 do SIWZ.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia,
świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie (w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno
produktu jak i producenta) przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym
dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.
5. Realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień
częściowych składanych przez Ordynatora Oddziału Chirurgi Urazowo – Ortopedycznej Szpitala za pomocą
faksu lub środków komunikacji elektronicznej.
6. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Zamawiający informuje, że podana powyżej ilość implantów ortopedycznych będących przedmiotem
postępowania jest wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy może
ulec zmianie, zmniejszeniu nie więcej niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego, a w
sytuacjach tego wymagających nawet rezygnacja z całości niektórych pozycji.
8. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie produktu o określonych w SIWZ parametrach technicznych,
jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych, a nie zakup implantów konkretnego producenta. Z tych
względów zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo
tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie
należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać
wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Z tych
względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią
SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona.
9. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia tzw. „Procedury odwróconej”, zgodnie z
postanowieniami art. 24aa ustawy PZP. W ramach tej procedury zamawiający może najpierw dokonać oceny
ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający informuje, że nie planuje w niniejszym postępowaniu udzielać zamówień uzupełniających, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wielkość depozytu / Waga: 5 %
Cena - Waga: 95 %

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet - nr 8
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Przedmiot objęty niniejszą częścią zamówienia musi zostać dostarczony sukcesywnie do siedziby Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, który będzie sukcesywnie dostarczał zamawiającemu
implanty ortopedyczne obejmujące: 1) Panewka dwumobilna, cementowana stawu biodrowego – w ilości 10
sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w
punkcie 3.20 SIWZ.
2. Warunkiem koniecznym, niezbędnym udziału w postępowaniu jest nieodpłatne użyczenie przez wykonawcę
zamawiającemu na czas obowiązywania umowy napędów ortopedycznych oraz instrumentarium.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozytu w
minimalnej ilości 1 sztuki każdego z oferowanego asortymentu będącego przedmiotem umowy (parametr
oceniany). Szczegółowe warunki depozytu zostały uregulowane w § 4 projektu umowy, który stanowi załącznik
nr 6 do SIWZ.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia,
świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie (w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno
produktu jak i producenta) przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym
dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.
5. Realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień
częściowych składanych przez Ordynatora Oddziału Chirurgi Urazowo – Ortopedycznej Szpitala za pomocą
faksu lub środków komunikacji elektronicznej.
6. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Zamawiający informuje, że podana powyżej ilość implantów ortopedycznych będących przedmiotem
postępowania jest wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy może
ulec zmianie, zmniejszeniu nie więcej niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego, a w
sytuacjach tego wymagających nawet rezygnacja z całości niektórych pozycji.
8. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie produktu o określonych w SIWZ parametrach technicznych,
jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych, a nie zakup implantów konkretnego producenta. Z tych
względów zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo
tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie
należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać
wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Z tych
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względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią
SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona.
9. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia tzw. „Procedury odwróconej”, zgodnie z
postanowieniami art. 24aa ustawy PZP. W ramach tej procedury zamawiający może najpierw dokonać oceny
ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający informuje, że nie planuje w niniejszym postępowaniu udzielać zamówień uzupełniających, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wielkość depozytu / Waga: 5 %
Cena - Waga: 95 %

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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 9
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Przedmiot objęty niniejszą częścią zamówienia musi zostać dostarczony sukcesywnie do siedziby Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, który będzie sukcesywnie dostarczał zamawiającemu
implanty ortopedyczne obejmujące: 1) Gwoździe blokowane śródszpikowe – w ilości 180 sztuk, oraz System
dynamicznych śrub typu DHS i typu DCS – w ilości 60 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów
technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.21 SIWZ.
2. Warunkiem koniecznym, niezbędnym udziału w postępowaniu jest nieodpłatne użyczenie przez
wykonawcę zamawiającemu na czas obowiązywania umowy rozwiertaków kanałowych śródszpikowych oraz
instrumentarium.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozytu w
minimalnej ilości 1 sztuki każdego z oferowanego asortymentu będącego przedmiotem umowy (parametr
oceniany). Szczegółowe warunki depozytu zostały uregulowane w § 4 projektu umowy, który stanowi załącznik
nr 6 do SIWZ.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia,
świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie (w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno
produktu jak i producenta) przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym
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dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.
5. Realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień
częściowych składanych przez Ordynatora Oddziału Chirurgi Urazowo – Ortopedycznej Szpitala za pomocą
faksu lub środków komunikacji elektronicznej.
6. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Zamawiający informuje, że podana powyżej ilość implantów ortopedycznych będących przedmiotem
postępowania jest wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy może
ulec zmianie, zmniejszeniu nie więcej niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego, a w
sytuacjach tego wymagających nawet rezygnacja z całości niektórych pozycji.
8. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie produktu o określonych w SIWZ parametrach technicznych,
jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych, a nie zakup implantów konkretnego producenta. Z tych
względów zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo
tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie
należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać
wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Z tych
względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią
SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona.
9. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia tzw. „Procedury odwróconej”, zgodnie z
postanowieniami art. 24aa ustawy PZP. W ramach tej procedury zamawiający może najpierw dokonać oceny
ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający informuje, że nie planuje w niniejszym postępowaniu udzielać zamówień uzupełniających, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wielkość depozytu / Waga: 5 %
Cena - Waga: 95 %

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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 10
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Przedmiot objęty niniejszą częścią zamówienia musi zostać dostarczony sukcesywnie do siedziby Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.
II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, który będzie sukcesywnie dostarczał zamawiającemu
implanty ortopedyczne obejmujące: 1) System stabilizacji kostnej płytkowej typu AO – w ilości 1.110 sztuk,
Groty, gwoździe i druty – w ilości 250 sztuk, Pręty śródszpikowe Endera – w ilości 80 sztuk, Pręty śródszpikowe
dla dzieci – w ilości 60 sztuk, Wkręty kaniulowane – w ilości 120 sztuk, Klamry kostne – w ilości 10 sztuk, Płytki
rekonstrukcyjne do złamań miednicy – w ilości 50 sztuk, Płytki rekonstrukcyjne różnych rozmiarów – w ilości
160 sztuk, Wkręty typu Herbert – w ilości 60 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych,
jakościowych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.22 SIWZ.
2. Warunkiem koniecznym, niezbędnym udziału w postępowaniu jest nieodpłatne użyczenie przez wykonawcę
zamawiającemu na czas obowiązywania umowy instrumentarium.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozytu w
minimalnej ilości 1 sztuki każdego z oferowanego asortymentu będącego przedmiotem umowy (parametr
oceniany). Szczegółowe warunki depozytu zostały uregulowane w § 4 projektu umowy, który stanowi załącznik
nr 6 do SIWZ.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia,
świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie (w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno
produktu jak i producenta) przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym
dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.
5. Realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień
częściowych składanych przez Ordynatora Oddziału Chirurgi Urazowo – Ortopedycznej Szpitala za pomocą
faksu lub środków komunikacji elektronicznej.
6. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Zamawiający informuje, że podana powyżej ilość implantów ortopedycznych będących przedmiotem
postępowania jest wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy może
ulec zmianie, zmniejszeniu nie więcej niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego, a w
sytuacjach tego wymagających nawet rezygnacja z całości niektórych pozycji.
8. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie produktu o określonych w SIWZ parametrach technicznych,
jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych, a nie zakup implantów konkretnego producenta. Z tych
względów zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo
tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie
należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać
wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Z tych
względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią
SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona.
9. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia tzw. „Procedury odwróconej”, zgodnie z
postanowieniami art. 24aa ustawy PZP. W ramach tej procedury zamawiający może najpierw dokonać oceny
ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający informuje, że nie planuje w niniejszym postępowaniu udzielać zamówień uzupełniających, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp.
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wielkość depozytu / Waga: 5 %
Cena - Waga: 95 %

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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 11
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Przedmiot objęty niniejszą częścią zamówienia musi zostać dostarczony sukcesywnie do siedziby Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, który będzie sukcesywnie dostarczał zamawiającemu
implanty ortopedyczne obejmujące: 1) Zestaw do stabilizacji zewnętrznej złamań kości miednicy typu C-clamp
– w ilości 1 kompletu, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych
określonych w punkcie 3.23 SIWZ.
2. Warunkiem koniecznym, niezbędnym udziału w postępowaniu jest nieodpłatne użyczenie przez wykonawcę
zamawiającemu na czas obowiązywania umowy instrumentarium.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozytu w
minimalnej ilości 1 sztuki każdego z oferowanego asortymentu będącego przedmiotem umowy (parametr
oceniany). Szczegółowe warunki depozytu zostały uregulowane w § 4 projektu umowy, który stanowi załącznik
nr 6 do SIWZ.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia,
świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie (w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno
produktu jak i producenta) przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym
dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.
5. Realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień
częściowych składanych przez Ordynatora Oddziału Chirurgi Urazowo – Ortopedycznej Szpitala za pomocą
faksu lub środków komunikacji elektronicznej.
6. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Zamawiający informuje, że podana powyżej ilość implantów ortopedycznych będących przedmiotem
postępowania jest wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy może
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ulec zmianie, zmniejszeniu nie więcej niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego, a w
sytuacjach tego wymagających nawet rezygnacja z całości niektórych pozycji.
8. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie produktu o określonych w SIWZ parametrach technicznych,
jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych, a nie zakup implantów konkretnego producenta. Z tych
względów zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo
tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie
należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać
wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Z tych
względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią
SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona.
9. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia tzw. „Procedury odwróconej”, zgodnie z
postanowieniami art. 24aa ustawy PZP. W ramach tej procedury zamawiający może najpierw dokonać oceny
ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający informuje, że nie planuje w niniejszym postępowaniu udzielać zamówień uzupełniających, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wielkość depozytu / Waga: 5 %
Cena - Waga: 95 %

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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 12
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Przedmiot objęty niniejszą częścią zamówienia musi zostać dostarczony sukcesywnie do siedziby Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, który będzie sukcesywnie dostarczał zamawiającemu
implanty ortopedyczne obejmujące: 1) System stabilizacji kostnej płytkowej typu LCP i LISS – w ilości 100 sztuk,
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wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w punkcie
3.24 SIWZ.
2. Warunkiem koniecznym, niezbędnym udziału w postępowaniu jest nieodpłatne użyczenie przez wykonawcę
zamawiającemu na czas obowiązywania umowy instrumentarium.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozytu w
minimalnej ilości 1 sztuki każdego z oferowanego asortymentu będącego przedmiotem umowy (parametr
oceniany). Szczegółowe warunki depozytu zostały uregulowane w § 4 projektu umowy, który stanowi załącznik
nr 6 do SIWZ.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia,
świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie (w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno
produktu jak i producenta) przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym
dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.
5. Realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień
częściowych składanych przez Ordynatora Oddziału Chirurgi Urazowo – Ortopedycznej Szpitala za pomocą
faksu lub środków komunikacji elektronicznej.
6. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Zamawiający informuje, że podana powyżej ilość implantów ortopedycznych będących przedmiotem
postępowania jest wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy może
ulec zmianie, zmniejszeniu nie więcej niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego, a w
sytuacjach tego wymagających nawet rezygnacja z całości niektórych pozycji.
8. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie produktu o określonych w SIWZ parametrach technicznych,
jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych, a nie zakup implantów konkretnego producenta. Z tych
względów zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo
tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie
należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać
wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Z tych
względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią
SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona.
9. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia tzw. „Procedury odwróconej”, zgodnie z
postanowieniami art. 24aa ustawy PZP. W ramach tej procedury zamawiający może najpierw dokonać oceny
ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający informuje, że nie planuje w niniejszym postępowaniu udzielać zamówień uzupełniających, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wielkość depozytu / Waga: 5 %
Cena - Waga: 95 %

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet - nr 13
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Przedmiot objęty niniejszą częścią zamówienia musi zostać dostarczony sukcesywnie do siedziby Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, który będzie sukcesywnie dostarczał zamawiającemu
implanty ortopedyczne obejmujące: 1) System stabilizacji przy operacjach rekonstrukcji więzadeł stawu
kolanowego – w ilości 215 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i
funkcjonalnych określonych w punkcie 3.25 SIWZ.
2. Warunkiem koniecznym, niezbędnym udziału w postępowaniu jest nieodpłatne użyczenie przez wykonawcę
zamawiającemu na czas obowiązywania umowy instrumentarium.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozytu w
minimalnej ilości 1 sztuki każdego z oferowanego asortymentu będącego przedmiotem umowy (parametr
oceniany). Szczegółowe warunki depozytu zostały uregulowane w § 4 projektu umowy, który stanowi załącznik
nr 6 do SIWZ.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia,
świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie (w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno
produktu jak i producenta) przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym
dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.
5. Realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień
częściowych składanych przez Ordynatora Oddziału Chirurgi Urazowo – Ortopedycznej Szpitala za pomocą
faksu lub środków komunikacji elektronicznej.
6. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Zamawiający informuje, że podana powyżej ilość implantów ortopedycznych będących przedmiotem
postępowania jest wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy może
ulec zmianie, zmniejszeniu nie więcej niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego, a w
sytuacjach tego wymagających nawet rezygnacja z całości niektórych pozycji.
8. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie produktu o określonych w SIWZ parametrach technicznych,
jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych, a nie zakup implantów konkretnego producenta. Z tych
względów zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo
tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie
należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać
wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Z tych
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względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią
SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona.
9. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia tzw. „Procedury odwróconej”, zgodnie z
postanowieniami art. 24aa ustawy PZP. W ramach tej procedury zamawiający może najpierw dokonać oceny
ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający informuje, że nie planuje w niniejszym postępowaniu udzielać zamówień uzupełniających, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wielkość depozytu / Waga: 5 %
Cena - Waga: 95 %

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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 14
Część nr: 14

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Przedmiot objęty niniejszą częścią zamówienia musi zostać dostarczony sukcesywnie do siedziby Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, który będzie sukcesywnie dostarczał zamawiającemu
implanty ortopedyczne obejmujące: 1) Implanty używane przy operacjach artroskopowych stawu barkowego
– w ilości 120 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych
określonych w punkcie 3.26 SIWZ.
2. Warunkiem koniecznym, niezbędnym udziału w postępowaniu jest nieodpłatne użyczenie przez wykonawcę
zamawiającemu na czas obowiązywania umowy instrumentarium.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozytu w
minimalnej ilości 1 sztuki każdego z oferowanego asortymentu będącego przedmiotem umowy (parametr
oceniany). Szczegółowe warunki depozytu zostały uregulowane w § 4 projektu umowy, który stanowi załącznik
nr 6 do SIWZ.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia,
świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie (w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno
produktu jak i producenta) przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym
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dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.
5. Realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień
częściowych składanych przez Ordynatora Oddziału Chirurgi Urazowo – Ortopedycznej Szpitala za pomocą
faksu lub środków komunikacji elektronicznej.
6. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Zamawiający informuje, że podana powyżej ilość implantów ortopedycznych będących przedmiotem
postępowania jest wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy może
ulec zmianie, zmniejszeniu nie więcej niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego, a w
sytuacjach tego wymagających nawet rezygnacja z całości niektórych pozycji.
8. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie produktu o określonych w SIWZ parametrach technicznych,
jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych, a nie zakup implantów konkretnego producenta. Z tych
względów zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo
tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie
należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać
wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Z tych
względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią
SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona.
9. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia tzw. „Procedury odwróconej”, zgodnie z
postanowieniami art. 24aa ustawy PZP. W ramach tej procedury zamawiający może najpierw dokonać oceny
ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający informuje, że nie planuje w niniejszym postępowaniu udzielać zamówień uzupełniających, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wielkość depozytu / Waga: 5 %
Cena - Waga: 95 %

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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 15
Część nr: 15

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Przedmiot objęty niniejszą częścią zamówienia musi zostać dostarczony sukcesywnie do siedziby Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.
II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, który będzie sukcesywnie dostarczał zamawiającemu
implanty ortopedyczne obejmujące: 1) Płytka i kliny do osteotomii korekcyjnej piszczeli – w ilości 20 sztuk, wg
zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.27
SIWZ.
2. Warunkiem koniecznym, niezbędnym udziału w postępowaniu jest nieodpłatne użyczenie przez wykonawcę
zamawiającemu na czas obowiązywania umowy instrumentarium.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozytu w
minimalnej ilości 1 sztuki każdego z oferowanego asortymentu będącego przedmiotem umowy (parametr
oceniany). Szczegółowe warunki depozytu zostały uregulowane w § 4 projektu umowy, który stanowi załącznik
nr 6 do SIWZ.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia,
świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie (w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno
produktu jak i producenta) przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym
dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.
5. Realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień
częściowych składanych przez Ordynatora Oddziału Chirurgi Urazowo – Ortopedycznej Szpitala za pomocą
faksu lub środków komunikacji elektronicznej.
6. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Zamawiający informuje, że podana powyżej ilość implantów ortopedycznych będących przedmiotem
postępowania jest wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy może
ulec zmianie, zmniejszeniu nie więcej niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego, a w
sytuacjach tego wymagających nawet rezygnacja z całości niektórych pozycji.
8. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie produktu o określonych w SIWZ parametrach technicznych,
jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych, a nie zakup implantów konkretnego producenta. Z tych
względów zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo
tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie
należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać
wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Z tych
względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią
SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona.
9. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia tzw. „Procedury odwróconej”, zgodnie z
postanowieniami art. 24aa ustawy PZP. W ramach tej procedury zamawiający może najpierw dokonać oceny
ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający informuje, że nie planuje w niniejszym postępowaniu udzielać zamówień uzupełniających, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wielkość depozytu / Waga: 5 %
Cena - Waga: 95 %
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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 16
Część nr: 16

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Przedmiot objęty niniejszą częścią zamówienia musi zostać dostarczony sukcesywnie do siedziby Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, który będzie sukcesywnie dostarczał zamawiającemu
implanty ortopedyczne obejmujące: 1) Śruby tytanowe – w ilości 30 sztuk, wg zestawienia minimalnych
parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.28 SIWZ.
2. Warunkiem koniecznym, niezbędnym udziału w postępowaniu jest nieodpłatne użyczenie przez wykonawcę
zamawiającemu na czas obowiązywania umowy instrumentarium.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozytu w
minimalnej ilości 1 sztuki każdego z oferowanego asortymentu będącego przedmiotem umowy (parametr
oceniany). Szczegółowe warunki depozytu zostały uregulowane w § 4 projektu umowy, który stanowi załącznik
nr 6 do SIWZ.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia,
świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie (w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno
produktu jak i producenta) przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym
dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.
5. Realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień
częściowych składanych przez Ordynatora Oddziału Chirurgi Urazowo – Ortopedycznej Szpitala za pomocą
faksu lub środków komunikacji elektronicznej.
6. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Zamawiający informuje, że podana powyżej ilość implantów ortopedycznych będących przedmiotem
postępowania jest wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy może
ulec zmianie, zmniejszeniu nie więcej niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego, a w
sytuacjach tego wymagających nawet rezygnacja z całości niektórych pozycji.
8. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie produktu o określonych w SIWZ parametrach technicznych,
jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych, a nie zakup implantów konkretnego producenta. Z tych
względów zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo
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tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie
należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać
wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Z tych
względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią
SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona.
9. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia tzw. „Procedury odwróconej”, zgodnie z
postanowieniami art. 24aa ustawy PZP. W ramach tej procedury zamawiający może najpierw dokonać oceny
ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający informuje, że nie planuje w niniejszym postępowaniu udzielać zamówień uzupełniających, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wielkość depozytu / Waga: 5 %
Cena - Waga: 95 %

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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 17
Część nr: 17

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Przedmiot objęty niniejszą częścią zamówienia musi zostać dostarczony sukcesywnie do siedziby Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, który będzie sukcesywnie dostarczał zamawiającemu
implanty ortopedyczne obejmujące: 1) Taśma z materiału – w ilości 20 sztuk, oraz Klej tkankowy
dwuskładnikowy – w ilości 5 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i
funkcjonalnych określonych w punkcie 3.29 SIWZ.
2. Warunkiem koniecznym, niezbędnym udziału w postępowaniu jest nieodpłatne użyczenie przez wykonawcę
zamawiającemu na czas obowiązywania umowy instrumentarium.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozytu w
minimalnej ilości 1 sztuki każdego z oferowanego asortymentu będącego przedmiotem umowy (parametr
oceniany). Szczegółowe warunki depozytu zostały uregulowane w § 4 projektu umowy, który stanowi załącznik
nr 6 do SIWZ.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia,
świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie (w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno
produktu jak i producenta) przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym
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dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.
5. Realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień
częściowych składanych przez Ordynatora Oddziału Chirurgi Urazowo – Ortopedycznej Szpitala za pomocą
faksu lub środków komunikacji elektronicznej.
6. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Zamawiający informuje, że podana powyżej ilość implantów ortopedycznych będących przedmiotem
postępowania jest wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy może
ulec zmianie, zmniejszeniu nie więcej niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego, a w
sytuacjach tego wymagających nawet rezygnacja z całości niektórych pozycji.
8. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie produktu o określonych w SIWZ parametrach technicznych,
jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych, a nie zakup implantów konkretnego producenta. Z tych
względów zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo
tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie
należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać
wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Z tych
względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią
SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona.
9. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia tzw. „Procedury odwróconej”, zgodnie z
postanowieniami art. 24aa ustawy PZP. W ramach tej procedury zamawiający może najpierw dokonać oceny
ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający informuje, że nie planuje w niniejszym postępowaniu udzielać zamówień uzupełniających, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wielkość depozytu / Waga: 5 %
Cena - Waga: 95 %

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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 18
Część nr: 18

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Przedmiot objęty niniejszą częścią zamówienia musi zostać dostarczony sukcesywnie do siedziby Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.
II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, który będzie sukcesywnie dostarczał zamawiającemu
implanty ortopedyczne obejmujące: 1) Implant w formie żelu – w ilości 15 sztuk, wg zestawienia minimalnych
parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.30 SIWZ.
2. Warunkiem koniecznym, niezbędnym udziału w postępowaniu jest nieodpłatne użyczenie przez wykonawcę
zamawiającemu na czas obowiązywania umowy instrumentarium.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozytu w
minimalnej ilości 1 sztuki każdego z oferowanego asortymentu będącego przedmiotem umowy (parametr
oceniany). Szczegółowe warunki depozytu zostały uregulowane w § 4 projektu umowy, który stanowi załącznik
nr 6 do SIWZ.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia,
świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie (w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno
produktu jak i producenta) przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym
dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.
5. Realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień
częściowych składanych przez Ordynatora Oddziału Chirurgi Urazowo – Ortopedycznej Szpitala za pomocą
faksu lub środków komunikacji elektronicznej.
6. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Zamawiający informuje, że podana powyżej ilość implantów ortopedycznych będących przedmiotem
postępowania jest wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy może
ulec zmianie, zmniejszeniu nie więcej niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego, a w
sytuacjach tego wymagających nawet rezygnacja z całości niektórych pozycji.
8. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie produktu o określonych w SIWZ parametrach technicznych,
jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych, a nie zakup implantów konkretnego producenta. Z tych
względów zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo
tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie
należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać
wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Z tych
względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią
SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona.
9. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia tzw. „Procedury odwróconej”, zgodnie z
postanowieniami art. 24aa ustawy PZP. W ramach tej procedury zamawiający może najpierw dokonać oceny
ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający informuje, że nie planuje w niniejszym postępowaniu udzielać zamówień uzupełniających, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wielkość depozytu / Waga: 5 %
Cena - Waga: 95 %

II.2.11)

Informacje o opcjach
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Opcje: nie
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 19
Część nr: 19

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Przedmiot objęty niniejszą częścią zamówienia musi zostać dostarczony sukcesywnie do siedziby Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, który będzie sukcesywnie dostarczał zamawiającemu
implanty ortopedyczne obejmujące: 1) Śruby obojczykowe kompresyjne – w ilości 10 sztuk, oraz Śruby
kaniulowane – w ilości 10 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i
funkcjonalnych określonych w punkcie 3.31 SIWZ.
2. Warunkiem koniecznym, niezbędnym udziału w postępowaniu jest nieodpłatne użyczenie przez wykonawcę
zamawiającemu na czas obowiązywania umowy instrumentarium.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozytu w
minimalnej ilości 1 sztuki każdego z oferowanego asortymentu będącego przedmiotem umowy (parametr
oceniany). Szczegółowe warunki depozytu zostały uregulowane w § 4 projektu umowy, który stanowi załącznik
nr 6 do SIWZ.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia,
świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie (w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno
produktu jak i producenta) przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym
dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.
5. Realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień
częściowych składanych przez Ordynatora Oddziału Chirurgi Urazowo – Ortopedycznej Szpitala za pomocą
faksu lub środków komunikacji elektronicznej.
6. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Zamawiający informuje, że podana powyżej ilość implantów ortopedycznych będących przedmiotem
postępowania jest wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy może
ulec zmianie, zmniejszeniu nie więcej niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego, a w
sytuacjach tego wymagających nawet rezygnacja z całości niektórych pozycji.
8. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie produktu o określonych w SIWZ parametrach technicznych,
jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych, a nie zakup implantów konkretnego producenta. Z tych
względów zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo
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tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie
należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać
wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Z tych
względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią
SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona.
9. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia tzw. „Procedury odwróconej”, zgodnie z
postanowieniami art. 24aa ustawy PZP. W ramach tej procedury zamawiający może najpierw dokonać oceny
ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający informuje, że nie planuje w niniejszym postępowaniu udzielać zamówień uzupełniających, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wielkość depozytu / Waga: 5 %
Cena - Waga: 95 %

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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.1.6)

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 044-103511

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP/05/20/I
Część nr: 1
Nazwa:
Pakiet - nr 1
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
22/05/2020
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V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 527-26-97-561
Adres pocztowy: ul. Płowiecka 75
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 04-501
Państwo: Polska
E-mail: euplwprzetargi@zimmerbiomet.com
Tel.: +48 225098700
Faks: +48 223073412
Adres internetowy: http://www.zimmerbiomet.com/pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 964 444.44 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 960 500.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP/05/20/I
Część nr: 2
Nazwa:
Pakiet - nr 2
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
22/05/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 527-26-97-561
Adres pocztowy: ul. Płowiecka 75
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 04-501
Państwo: Polska
E-mail: euplwprzetargi@zimmerbiomet.com
Tel.: +48 225098700
Faks: +48 223073412
Adres internetowy: http://www.zimmerbiomet.com/pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 105 555.56 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 102 300.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP/05/20/I
Część nr: 3
Nazwa:
Pakiet - nr 3
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
22/05/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 527-26-97-561
Adres pocztowy: ul. Płowiecka 75
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 04-501
Państwo: Polska
E-mail: euplwprzetargi@zimmerbiomet.com
Tel.: +48 225098700
Faks: +48 223073412
Adres internetowy: http://www.zimmerbiomet.com/pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 379 629.63 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 380 000.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP/05/20/I
Część nr: 4
Nazwa:
Pakiet - nr 4
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
22/05/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 527-26-97-561
Adres pocztowy: ul. Płowiecka 75
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 04-501
Państwo: Polska
E-mail: euplwprzetargi@zimmerbiomet.com
Tel.: +48 225098700
Faks: +48 223073412
Adres internetowy: http://www.zimmerbiomet.com/pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 189 814.81 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 203 750.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP/05/20/I
Część nr: 5
Nazwa:
Pakiet - nr 5
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
22/05/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 527-26-97-561
Adres pocztowy: ul. Płowiecka 75
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 04-501
Państwo: Polska
E-mail: euplwprzetargi@zimmerbiomet.com
Tel.: +48 225098700
Faks: +48 223073412
Adres internetowy: http://www.zimmerbiomet.com/pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 259 259.26 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 249 200.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP/05/20/II
Część nr: 6
Nazwa:
Pakiet - nr 6
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
22/05/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: ARNO-MED Sp.z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 894-25-63-463
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 24
Miejscowość: Mietków
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Kod pocztowy: 55-081
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@arnomed.pl
Tel.: +48 713169002
Faks: +48 713169107
Adres internetowy: http://www.arnomed.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 22 222.22 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 22 600.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP/05/20/I
Część nr: 7
Nazwa:
Pakiet - nr 7
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
22/05/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 527-26-97-561
Adres pocztowy: ul. Płowiecka 75
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 04-501
Państwo: Polska
E-mail: euplwprzetargi@zimmerbiomet.com
Tel.: +48 225098700
Faks: +48 223073412
Adres internetowy: http://www.zimmerbiomet.com/pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 21 296.30 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 21 000.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP/05/20/I
Część nr: 8
Nazwa:
Pakiet - nr 8
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
22/05/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 527-26-97-561
Adres pocztowy: ul. Płowiecka 75
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 04-501
Państwo: Polska
E-mail: euplwprzetargi@zimmerbiomet.com
Tel.: +48 225098700
Faks: +48 223073412
Adres internetowy: http://www.zimmerbiomet.com/pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 16 666.67 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 16 000.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP/05/20/III
Część nr: 9
Nazwa:
Pakiet - nr 9
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
22/05/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: MEDGAL Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 542-32-27-877
Adres pocztowy: ul. Niewodnicka 26A
Miejscowość: Księżyno
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 16-001
Państwo: Polska
E-mail: j.kendzia@medgal.com.pl
Tel.: +48 856632344
Faks: +48 856632622
Adres internetowy: https://www.medgal.com.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 136 203.70 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 135 500.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP/05/20/III
Część nr: 10
Nazwa:
Pakiet - nr 10
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
22/05/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: MEDGAL Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 542-32-27-877
Adres pocztowy: ul. Niewodnicka 26A
Miejscowość: Księżyno
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 16-001
Państwo: Polska
E-mail: j.kendzia@medgal.com.pl
Tel.: +48 856632344
Faks: +48 856632622
Adres internetowy: https://www.medgal.com.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 87 462.96 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 90 490.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP/05/20
Część nr: 11
Nazwa:
Pakiet - nr 11
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP/05/20/III
Część nr: 12
Nazwa:
Pakiet - nr 12
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
22/05/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
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V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MEDGAL Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 542-32-27-877
Adres pocztowy: ul. Niewodnicka 26A
Miejscowość: Księżyno
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 16-001
Państwo: Polska
E-mail: j.kendzia@medgal.com.pl
Tel.: +48 856632344
Faks: +48 856632622
Adres internetowy: https://www.medgal.com.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 74 074.07 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 75 500.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP/05/20/I
Część nr: 13
Nazwa:
Pakiet - nr 13
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
22/05/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 527-26-97-561
Adres pocztowy: ul. Płowiecka 75
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 04-501
Państwo: Polska
E-mail: euplwprzetargi@zimmerbiomet.com
Tel.: +48 225098700
Faks: +48 223073412
Adres internetowy: http://www.zimmerbiomet.com/pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 91 666.67 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 88 200.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP/05/20/IV
Część nr: 14
Nazwa:
Pakiet - nr 14
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
22/05/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: STRYKER Polska Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 952-00-15-337
Adres pocztowy: ul. Poleczki 35
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 02-822
Państwo: Polska
E-mail: marianna.dubacka@stryker.com
Tel.: +48 224295443
Faks: +48 224295560
Adres internetowy: https://www.stryker.com
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 49 444.44 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 48 500.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP/05/20/V
Część nr: 15
Nazwa:
Pakiet - nr 15
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
22/05/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: LIT Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 779-23-17-146
Adres pocztowy: ul. Jelenia 34
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-791
Państwo: Polska
E-mail: lit@lit.net.pl
Tel.: +48 914693058
Faks: +48 914693059
Adres internetowy: https://www.lit.net.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 58 333.33 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 57 800.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP/05/20/V
Część nr: 16
Nazwa:
Pakiet - nr 16
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
22/05/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: LIT Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 779-23-17-146
Adres pocztowy: ul. Jelenia 34
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-791
Państwo: Polska
E-mail: lit@lit.net.pl
Tel.: +48 914693058
Faks: +48 914693059
Adres internetowy: https://www.lit.net.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 7 500.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 7 200.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP/05/20
Część nr: 17
Nazwa:
Pakiet - nr 17
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP/05/20
Część nr: 18
Nazwa:
Pakiet - nr 18
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP/05/20
Część nr: 19
Nazwa:
Pakiet - nr 19
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
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Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.), przysługują 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.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 utawy zdanie drugie albo w terminie
15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 6 i 7 ogłoszenia wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,
9. Przepisy dotyczące odwołania i skargi zostały szczegółowo uregulowane w dziale VI postanowieniami art.
179 – 198g ustawy – Prawo zamówień publicznych.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/06/2020
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