SZPITAL POWIATOWY
im. dr Tytusa Chałubińskiego
w Zakopanem
 ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
 tel. (+48 18) 20–120–21, fax (+48 18) 20–153–51
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl
 http://www.szpital-zakopane.pl

Zakopane, dnia 20 marca 2020 roku
ZP / 05 / 20
pyt. i odp. do SIWZ – nr 1

Wykonawcy Pobierający
Materiały Przetargowe SIWZ
Wszyscy
W wyniku otrzymanych pytań dotyczących postępowania przetargowego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę do Szpitala Powiatowego w Zakopanem
implantów do zastosowania w operacjach chirurgii urazowo – ortopedycznej” działając na
podstawie art. 38 ust. 2 i ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.), przesyłam Państwu treść pytań,
odpowiedzi związaną z udzielonymi wyjaśnieniami na zadane pytania oraz treść modyfikacji,
zmian zapisów przedmiotowej SIWZ.

I.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ:

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, przesyłam Państwu
treść pisemnych pytań oraz wyjaśnienia na zadane pytania w związku z przedmiotowym
postępowaniem przetargowym:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie oferty częściowej co umożliwi otrzymanie
korzystniejszej oferty oraz nie ograniczy konkurencji? Pakiet Nr 10 składałby się z
grotów, gwoździ oraz drutów, czyli pozycji Nr 13-16. Pozostałe pozycje do osobnego
pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.
__________
II.
1.

2.

Dotyczy SIWZ pkt 3.13, Pakiet – nr 1, ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU
BIODROWEGO – w ilości 210 sztuk:
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 dopuści
zaoferowanie produktów o następujących parametrach:
Trzpień w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie,
spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora),
bez kołnierza. Bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty
tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą
hydroksyapatytu na całej długości lub w części przynasadowej. Posiadający jako
opcję trzpienie o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości pomiędzy
osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny) w celu umożliwienia
regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu
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głowy. Dostępny w 10 rozmiarach na każdą z opcji (standardowa i offset). Długość
trzpienia rosnąca wraz z rozmiarem.
Trzpień typu MIS, krótki, zakleszczający się w nasadzie (przynasadowy) w dwóch
płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony,
samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza.
Bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, w 2/3 części bliższej pokryty tytanową
okładziną porowatą napylaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą
hydroksyapatytu. Posiadający jako opcję trzpienie o zwiększonej, w stosunku do
standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy
(offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez
konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy. Dostępny w 10 rozmiarach na
każdą z opcji (standardowa i offset). Długość trzpienia rosnąca wraz rozmiarem.
Panewka tytanowa press-fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, umożliwiająca
pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegrację. Panewka występuje w wersji z
otworami na śruby i bez otworów. Zaślepka centralna w opakowaniu, otwory na śruby
zaślepione fabrycznie. Rozmiary panewek od 42 do 72 mm. Insert bezpośrednio
montowany w panewce; ceramiczny lub polietylenowy płaski lub polietylenowy z
okapem.
Insert wykonany z polietylenu crosslinkowany, płaski lub z okapem, rosnący, średnica
wewnętrzna 28mm, 32mm, 36mm.
Insert ceramiczny płaski, rosnący średnica wewnętrzna 28mm, 32mm, 36mm, 40 mm.
Głowa metalowa o średnicy 22 mm w 3 długościach, 28 mm, 32 mm w sześciu
długościach szyjki.
Głowa metalowa o średnicy 36 mm w sześciu długościach szyjki.
Głowa ceramiczna o średnicy 28 mm w 3 długościach, 32 mm, 36 mm, 40 mm w
czterech długościach szyjki.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.
3.

Dotyczy SIWZ pkt 3.15, Pakiet - nr 3, ENDOPROTEZA KŁYKCIOWA STAWU
KOLANOWEGO – CEMENTOWANA – w ilości 100 sztuk:
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 dopuści
zaoferowanie produktów o następujących parametrach:
Endoproteza kłykciowa tylnie stabilizowana lub zachowująca PCL (instrumentarium
powinno umożliwiać wybór śródoperacyjny), cementowana. Elementy metalowe
endoprotezy wykonane ze stopu kobaltu chromu molibdenu. Komponent udowy
anatomiczny wieloosiowy dla prawego i lewego uda w minimum 5 rozmiarach.
Komponent piszczelowy anatomiczny prawy lewy z wkładką polietylenową wymienną.
Element polietylenowy wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości. Cement kostny z
dwoma antybiotykami. Jednorazowe ostrze do piły, system kolana pierwotnego
kompatybilny z systemem rewizyjnym.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.
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4.

Dotyczy SIWZ pkt 3.16, Pakiet - nr 4, ENDOPROTEZA KŁYKCIOWA STAWU
KOLANOWEGO – BEZCEMENTOWA – w ilości 50 sztuk:
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 dopuści
zaoferowanie produktów o następujących parametrach:
Endoproteza kłykciowa tylnie stabilizowana lub zachowująca PCL (instrumentarium
powinno umożliwiać wybór śródoperacyjny), bezcementowa. Elementy metalowe
endoprotezy wykonane ze stopu kobaltu chromu molibdenu. Komponent udowy
anatomiczny wieloosiowy dla prawego i lewego uda w minimum 5 rozmiarach.
Komponent piszczelowy FB lub MB z wkładką polietylenową wymienną typu FB lub
MB dla obu wersji CR i PS. Element polietylenowy wykonany z polietylenu o wysokiej
gęstości. Jednorazowe ostrze do piły, system kolana pierwotnego kompatybilny z
systemem rewizyjnym.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.

5.

Dotyczy SIWZ pkt 3.17, Pakiet - nr 5, ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU
KOLANOWEGO – w ilości 70 sztuk:
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 dopuści
zaoferowanie produktów o następujących parametrach:
Komplet udowy i piszczelowy wykonany ze stopu kobaltu chromu molibdenu.
Komponent udowy cementowany i bezcementowy do wyboru śródoperacyjnie w 4
rozmiarach. Komponent piszczelowy cementowany i bezcementowy do wyboru
śródoperacyjnie w 8 rozmiarach.
Wkładka wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości. Wkładka niezwiązana z
komponentem piszczelowym w 9 rozmiarach.
Komplet cementu kostnego 2 x 40g.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji zamian
zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.17 SIWZ,
w zakresie Pakietu nr 5 w którym do obecnego opisu przedmiotu zamówienia
dodaje się alternatywny opis w brzmieniu:
3.17 SIWZ
(…)
LUB
Komplet udowy i piszczelowy wykonany ze stopu kobaltu chromu molibdenu.
Komponent udowy cementowany i bezcementowy do wyboru śródoperacyjnie
w 4 rozmiarach. Komponent piszczelowy cementowany i bezcementowy do
wyboru śródoperacyjnie w 8 rozmiarach. Wkładka wykonana z polietylenu o
wysokiej gęstości. Wkładka niezwiązana z komponentem piszczelowym w 9
rozmiarach. Komplet cementu kostnego 2 x 40g.
W związku z powyższym ulega modyfikacji wzór formularza oferty
przetargowej w zakresie Pakietu nr 5 (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz projekt
umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma –
Modyfikacja zapisów SIWZ.
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__________
III.
6.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 poz. 9 (poz. 24 – wg FO) dopuści możliwość
zaoferowania wkrętów typu Herbert tytanowych kaniulowanych samowiercących i
samogwintujących o średnicy 3,0/3,5; 4,5/5,0 i 6,5/7,5 mm?
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji zamian
zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Pakietu nr 10 punktu
3.22.9) SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
3.22.9) SIWZ
Wkręty typu Herbert tytanowe kaniulowane samowiercące i samogwintyjące o
średnicy: 3,0-4,5 i 6,5-7,5 mm lub 3,0/3,5; 4,5/5,0 i 6,5/7,5 mm – w ilości 60
sztuk.
W związku z powyższym ulega modyfikacji wzór formularza oferty
przetargowej w zakresie Pakietu nr 10 (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz projekt
umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma –
Modyfikacja zapisów SIWZ.

__________
IV.
7.

Pytanie nr 1
Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579; dalej: ustawa pzp) oraz
mając na uwadze specyfikację istotnych warunków zamówienia (dalej: „siwz”) dla
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się do
Zamawiającego o wyjaśnienie jej treści w poniższym zakresie.
W związku z faktem, że Zamawiający regulacjami siwz, nie zakreślił wymagania
złożenia wraz z ofertą jakichkolwiek dokumentów na potwierdzenie spełnienia
wymagań Zamawiającego (przedmiotowych) i tym samym pozbawił się możliwości
weryfikacji na etapie po upływie terminu składania oferta a przed zawarciem umowy
lub wyborem oferty najkorzystniejszej zaoferowanych elementów przedmiotu
zamówienia przez Wykonawców w postaci kart katalogowych, Deklaracji Zgodności,
Certyfikatów Zgodności lub innych dokumentów wskazanych w § 13 ust. 1 pkt. 1
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., w sprawie dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
Aktualna sytuacja prawna nie pozwala również na etapie po upływie terminu składania
ofert, możliwości przez innych wykonawców zweryfikowania i zastosowania środków
ochrony prawnej do czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, w
przypadku kiedy tylko z ogólnodostępnych informacji możliwych jest stwierdzenie, że
zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania
Zamawiającego zakreślone w opisie przedmiotu Zamówienia.
Dodatkowo wskazać również należy, że konstrukcja Załącznika nr 1 do siwz, w żaden
sposób nie daje możliwości weryfikacji przedmiotowej w zakresie zaoferowanego
przedmiotu zamówienia, gdyż nie zawierać będzie żadnej informacji w tym zakresie,
gdyż nie występuje np. kolumna „Zaoferowane numery katalogowe/ nazwy handlowe).
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Mając powyższe na względzie prosimy o wprowadzenie wymogu dodania do
formularza cenowego kolumny o nazwie „Numer Katalogowy” i dołączenia do oferty
materiałów oferowanych wyrobów dających możliwość weryfikacji zaoferowanego
przedmiotu zamówienia.
Wskazujemy również, że powołane powyżej wymagania spowodują zapewnienie
sprawnego biegu postępowania oraz jego transparentność.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.
8.

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 1 pozycji nr 4
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na dopuszczenie równoważnego
asortymentu o następującej charakterystyce:
„Insert wykonany z wysokousieciowanego polietylenu, płaski lub z okapem, średnica
wewnętrzna 28mm, 32mm lub 36mm” z zachowaniem pozostałych parametrów.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji zamian
zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Pakietu nr 1 dot.
insertu punktu 3.13 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
3.13 SIWZ
(…)
Insert wykonany z polietylenu nasyconego witaminą E lub wykonany z
wysokousieciowanego polietylenu, płaski lub z okapem, średnica wewnętrzna
28mm, 32mm lub 36mm – w ilości 190 sztuk.
(…)
W związku z powyższym ulega modyfikacji wzór formularza oferty
przetargowej w zakresie Pakietu nr 1 (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz projekt
umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma –
Modyfikacja zapisów SIWZ.

9.

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 2
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła omyłka
pisarska w opisie zawartym w pakiecie nr 2, gdzie w kolumnie „Charakterystyka opis”
w drugiej opcji oferowanego asortymentu, Zamawiający nie zawarł wymogu
zaoferowania „komplet cementu kostnego z antybiotykiem 2x40g” co jest zawarte w
pozostałych opisach wskazanych przez Zmawiającego? Powyższe powoduje, że oferty
złożone w postepowaniu będą nieporównywalne.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji zamian
zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Pakietu nr 2 dot. opcji
nr 2 punktu 3.14 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
3.14 SIWZ
(…)
Trzpień gładko polerowany wykonany ze stali nierdzewnej, stożek 12/14,
dostępny w wersji standard (6 rozmiarów) i high offset (6 rozmiarów). Przekrój
poprzeczny trzpienia i szyjki o kształcie trapezu. Dodatkowo 7 rozmiarów
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centralizera, przy czym wszystkie pasują do wszystkich rozmiarów trzpienia.
Panewka polietylenowa - z angulacją do 20 stopni dostępna w rozmiarach od
46 do 61 mm średnicy, ze skokiem co 3 mm, wyposażona w dystansery dla
cementu kostnego oraz dodatkowy kołnierz do presuryzacji cementu.
Akceptująca głowy wewnętrzne 28 i 32 mm. Znacznik rentgenowski. Głowa
stalowa o średnicach 28 mm i 32 mm, w co najmniej 5 rozmiarach długości
szyjki. Komplet cementu kostnego z antybiotykiem 2 x 40 g.
(…)
W związku z powyższym ulega modyfikacji wzór formularza oferty
przetargowej w zakresie Pakietu nr 2 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II
niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.
10.

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 2
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na dopuszczenie równoważnego
asortymentu o następującej charakterystyce:
„- Trzpień kobaltowo-chromowy prosty, mający w dwóch płaszczyznach kształt klina,
bezkołnierzowy, cementowany, zwężający się dystalnie, stożek 12/14 samocentrujący
się w kanale szpikowym, dostępny w 6 rozmiarach.
- Głowa metalowa o średnicy 28 mm lub 32mm z czterema długościami szyjki.
- Panewka polietylenowa typu Műllera wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości ze
znacznikiem rentgenowskim, średnica wewnętrzna 28 mm lub 32mm średnica
zewnętrzna od minimum 46 mm do minimum 58 mm, zmienna co 2 mm.
- Komplet cementu kostnego z antybiotykiem 2 x 40 g”
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w naszej ocenie przedstawiony w
pytaniu opis endoprotezy cementowanej stawu biodrowego odpowiada
opisowi już istniejącemu zawartemu w zapisach SIWZ.

11.

Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 3
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła omyłka
pisarska w opisie zawartym w pakiecie nr 3, gdzie w kolumnie „Charakterystyka opis”
w drugiej opcji oferowanego asortymentu, Zamawiający nie zawarł wymogu
zaoferowania „Cement kostny z dwoma antybiotykami. Jednorazowe ostrze do piły,
system kolana pierwotnego musi być kompatybilny z systemem rewizyjnym” co jest
zawarte w pozostałych opisach wskazanych przez Zmawiającego? Powyższe
powoduje, że oferty złożone w postepowaniu będą nieporównywalne.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji zamian
zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Pakietu nr 3 dot. opcji
nr 2 punktu 3.15 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
3.15 SIWZ
(…)
Część udowa cementowa anatomiczna prawa lub lewa, z wbudowaną 3
stopniową rotacją zewnętrzną, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla
każdej ze stron, wersja CR z zachowaniem tylnego wiązadła krzyżowego i
wersja P/S z tylną stabilizacją, wykonana ze stopu CoCr, możliwość
zastosowania komponentu udowego ze stopu metalu cyrkonu i niobu (ZrNb),
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którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona
dla pacjentów uczulonych na jony metali. Do wyboru technika operacyjna:
ACF (Anerior Cut First) lub DCF (Distal Cur First) Instrumentarium
umożliwiające technikę małoinwazyjną. Bloczki do przycinania kości z
prowadzeniem szczelinowym. Taca piszczelowa tytanowa, anatomiczna
prawa lub lewa, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron,
gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym, Możliwość
rozbudowy piszczeli o elementy rewizyjne, w tym trzpienie oraz podkładki
połowicze. Możliwość zastosowania tacy piszczelowej ALL Poly
cementowanej wykonanej z polietylenu, anatomiczna lewa/prawa dostępna w
8 rozmiarach dla każdej ze stron, w wersji CR w wysokościach 9, 11, 13, 15,
mm. Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach 9, 11, 13, 15, 18 w
wersji CR równie 21 mm, sterylizowana w EtO. Oferowana w wersji z
zachowaniem i wycięciem wiązadła PCL, z możliwością zastosowania wkładki
półzwiązanej CondyloConstrained. Cement kostny z dwoma antybiotykami.
Jednorazowe ostrze do piły, system kolana pierwotnego musi być
kompatybilny z systemem rewizyjnym.
(…)
W związku z powyższym ulega modyfikacji wzór formularza oferty
przetargowej w zakresie Pakietu nr 3 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II
niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.
12.

Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 3
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na dopuszczenie równoważnego
asortymentu o następującej charakterystyce:
„- Element udowy anatomiczny (lewy, prawy), cementowany, wykonany z
chromokobaltu w 8 rozmiarach, Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu
zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego. Powierzchnia protezy
pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego,
- Element piszczelowy, cementowany, wykonany z tytanu w 10 rozmiarach, możliwość
zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek.
Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu
kostnego,
- Wkładka wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane
zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm,
- Cement kostny z dwoma antybiotykami,
- jednorazowe ostrze do piły.”
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w naszej ocenie przedstawiony w
pytaniu opis endoprotezy kłykciowej stawu kolanowego – cementowanej
odpowiada opisowi już istniejącemu zawartemu w zapisach SIWZ.

13.

Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 4
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła omyłka
pisarska w opisie zawartym w pakiecie nr 4, gdzie w kolumnie „Charakterystyka opis”
w drugiej opcji oferowanego asortymentu, Zamawiający nie zawarł wymogu
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zaoferowania „Jednorazowe ostrze do piły, system kolana pierwotnego musi być
kompatybilny z systemem rewizyjnym” co jest zawarte w pozostałych opisach
wskazanych przez Zmawiającego? Powyższe powoduje, że oferty złożone w
postepowaniu będą nieporównywalne.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji zamian
zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Pakietu nr 4 dot. opcji
nr 2 punktu 3.16 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
3.16 SIWZ
(…)
Część udowa bezcemntowa anatomiczna prawa lub lewa, z wbudowaną 3
stopniową rotacją zewnętrzną, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla
każdej ze stron, wersja CR z zachowaniem tylnego wiązadła krzyżowego i
wersja P/S z tylną stabilizacją, wykonana ze stopu CoCr, Do wyboru technika
operacyjna: ACF (Anerior Cut First) lub DCF (Distal Cur First) Instrumentarium
umożliwiające technikę małoinwazyjną. Bloczki do przycinania kości z
prowadzeniem szczelinowym. Taca piszczelowa tytanowa bezcementowa,
anatomiczna prawa lub lewa, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej
ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym.
Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach 9, 11, 13, 15, 18 w wersji
CR równie 21 mm, sterylizowana w EtO. Oferowana w wersji z zachowaniem i
wycięciem wiązadła PCL, z możliwością zastosowania wkładki półzwiązanej
CondyloConstrained. Jednorazowe ostrze do piły, system kolana pierwotnego
musi być kompatybilny z systemem rewizyjnym.
(…)
W związku z powyższym ulega modyfikacji wzór formularza oferty
przetargowej w zakresie Pakietu nr 4 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II
niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.
14.

Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 4
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na dopuszczenie równoważnego
asortymentu o następującej charakterystyce:
„- Element udowy anatomiczny (lewy, prawy), bezcementowy, wykonany z
chromokobaltu w 8 rozmiarach, Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu
zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego.
- Element piszczelowy typu monobloc (taca piszczelowa z wkładką), bezcementowy,
pokryty tantalem w 6 rozmiarach, 4 wysokości wkładki na każdy z rozmiarów,
- jednorazowe ostrze do piły.”
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w naszej ocenie przedstawiony w
pytaniu opis endoprotezy kłykciowej stawu kolanowego – bezcementowej
odpowiada opisowi już istniejącemu zawartemu w zapisach SIWZ.

15.

Pytanie nr 9 dotyczy pakietu nr 8
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na dopuszczenie równoważnego
asortymentu o następującej charakterystyce: „Średnica zewnętrzna od minimum 44
mm do 60 mm, zmiana co 2 mm.” Z zachowaniem pozostałych parametrów.
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Odpowiedź:

Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji zamian
zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Pakietu nr 8 punktu
3.20 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
3.20 SIWZ
Panewka typu dwumobilna cementowana, stalowa, na wewnętrznej
powierzchni polerowana. Średnica zewnętrzna od minimum 44 mm do 60 mm,
zmiana co 2 mm. Wkładka panewkowa wykonana z polietylenu wysokiej
gęstości. Wkładka panewkowa ruchoma w panewce stalowej (rozwiązanie
typu Bi-Polar, dual mobility) przystosowana do głowy 28 mm lub 22,2 mm dla
najmniejszych rozmiarów panewek. Komplet cementu kostnego 1 x 40 g.
W związku z powyższym ulega modyfikacji wzór formularza oferty
przetargowej w zakresie Pakietu nr 8 (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz projekt
umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma –
Modyfikacja zapisów SIWZ.

16.

Pytanie nr 10 dotyczy pakietu nr 14
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 14 punktu 4 do osobnego
pakietu? Powyższe znajduje zasadność w dostępności pakietu dla większej ilości
podmiotów.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.
__________
V.
17.

Pakiet nr 15
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 zgodzi się na dostawy narzędzi i implantów
na zabieg bez konieczności tworzenia depozytu.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.
__________
VI.

18.

PYTANIE PIERWSZE DO PAKIETU NR 1.
Czy Zamawiający w ramach Pakietu nr 1 dopuści poza parametrami SIWZ rozwiązanie
równorzędne o parametrach:
Trzpień:
-bezcementowy, fiksowany w przynasadzie, nieanatomiczny
-wykonany ze stopu tytanu, pokryty w strefie międzykrętarzowej porowatym tytanem i
hydroksyapatytem zapewniając pierwotną fiksację (tarcie) i wtórną osteointegrację w
oparciu o obrastanie tkanką kostną
-dostępny w 12 rozmiarach (0-11) w opcji standarowej i o zwiększonym offsecie
uzyskanym poprzez zmianę kąta CCD. Offset zwiększa się zależnie od rozmiaru od 3
do 6mm pomiędzy tożsamymi rozmiarami dla kątów 132° (standard) i 127°
(lateralizowany)
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-długość trzpienia 93-126mm ze skokiem długości o 3mm pomiędzy kolejnymi
rozmiarami; geometria trzpienia oparta na analizie morfometrycznej ze specyiczną
krzywizna przyśrodkową zalezną od rozmiaru co wpływa na mniejszą migrację
dystalna trzpienia i mniejsze ryzyko złamań okołoprotezowych śródoperacyjnie
-kąt CCD 132° i 127°; stożek o zredukowanej geometrii dla zwiększenia zakresu ruchu i
zmniejszenia ryzyka konfliktu szyjkowo-panewkowego o wymiarach podstaw 11,3mm
oraz 12,5mm, wysokości 12,1mm oraz kącie stożka 5°40"; szyjka oraz część dystalna
polerowana; zcięta boczna część końca dystalnego trzpienia dla zmniejszenia ryzyka
konfliktu z korówką boczną.
Głowa:
metalowa o średnicach od 22 do 40 mm
ceramiczne o średnicach od 28 mm do 36 mm.
Panewka:
-bezcementowa, tytanowa, z okładziną z porowatego tytanu, wyposażona w równikowe
poszerzenie o wartości 1,8mm dla poprawy pierwotnej fiksacji w pierścieniu kostnym
panewki bez przeciążania dna panewki; typu Press-fit
- średnice zewnętrzne od 40mm do 72mm ze skokiem co 2mm
- dostępne panewki pełne ( w pełnym zakresie oferowanych rozmiarów) oraz otworowe
w pełnym zakresie rozmiarów (3 lub 5 otworów zależnie od średncy zewnętrznej)
- wkłady ceramiczne dostepne od rozmiaru zewnętrznego panewki 46mm
Wkładka:
- wykonana z polietylenu wysokiej gestości typu "cross link"
- centrum rotacji głowy umieszczone symetrycznie / centralnie we wkładce
- dostępne panewki neutralne / symetryczne oraz z okapem antyluksacyjnym 10°
- w zależności od wielkości panewki dostępne różne rodzaje wkładek
Śruby:
- o grubości 6.5 mm, w różnych długościach
Zaślepka:
zaślepka centralna do panewki otworowej w oddzielnym opakowaniu, dla panewek
pełnych zaślepka wraz z panewką we wspólnym opakowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.
19.

PYTANIE DRUGIE DO PAKIETU NR 2
Czy Zamawiający w ramach Pakietu nr 2 dopuści poza parametrami SIWZ rozwiązanie
równorzędne o parametrach:
Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany, bezkołnierzowy z centralizerem w kształcie
podwójnego klina, oferowany w 7 off-setach (30mm, 33mm, 35,5mm, 37,5mm, 44mm,
50mm, 56mm) i 22 rozmiarach. Stożek o zredukowanej geometrii dla zwiększenia
zakresu ruchu i zmniejszenia ryzyka konfliktu szyjkowo-panewkowego o wymiarach
podstaw 11,3mm oraz 12,5mm, wysokości 12,1mm oraz kącie stożka 5°40"; Panewka
wykonana z polietylenu III generacji poddana procesowi wyżarzania (annealing) z
dystanserami do równomiernego rozprowadzania cementu i kołnierzem
presuryzacyjnym. Głowa metalowa o średnicy 28 mm, 32 mm, w co najmniej trzech
rozmiarach długości szyjki. Korek polietylenowy do zamknięcia kanału szpikowego o
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średnicy od 8 do 20 mm. Cement kostny 40g z antybiotykiem gentamycyną. Mieszalnik
z długim aplikatorem do podciśnieniowego mieszania i podawania cementu do kości
udowej.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.

II.

Modyfikacja (zmiana) zapisów SIWZ:

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych, postanawia się wprowadzić modyfikacje, zmiany zapisów
przedmiotowej SIWZ, które stają się jej integralną częścią. Dokonane zmiany są wiążące dla
wykonawców, którzy pobrali materiały przetargowe (SIWZ).

1.

Ulega zmianie punkt 3.13 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
Punkt 3.13 SIWZ

Dostawa endoprotez bezcementowych stawu biodrowego (w tym
artykulacja polietylen/metal oraz artykulacja ceramika/ceramika) dla
potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w
Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których mowa w punkcie
3.1.1) SIWZ obejmuje:

PAKIET – nr 1
ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO
– w ilości 210 sztuk (w tym artykulacja polietylen/metal 190 sztuk oraz artykulacja
ceramika/ceramika 20 sztuk):
Trzpień w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie,
spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez
kołnierza. Bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanową
okładziną porowatą napylaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu.
Posiadający jako opcję trzpienie o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości
pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny) w celu
umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki
implantu głowy. Dostępny w 14 rozmiarach na każdą z opcji (standardowa i offset). Długość
trzpienia od 128mm do 156mm – w ilości 190 sztuk.
Trzpień typu MIS, krótki, zakleszczający się w nasadzie (przynasadowy) w dwóch
płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony,
samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza.
Bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, w 2/3 części bliższej pokryty tytanową okładziną
porowatą napylaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu.
Posiadający jako opcję trzpienie o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości
pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny) w celu
umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki
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implantu głowy. Dostępny w 14 rozmiarach na każdą z opcji (standardowa i offset). Długość
trzpienia od 93mm do 121mm – w ilości 20 sztuk.
Panewka tytanowa press-fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie
występującymi ząbkami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegrację.
Panewka występuje w wersji z otworami na śruby i bez otworów. Istnieje możliwość
zastosowania tytanowych zaślepek niewykorzystanych otworów do śrub. Rozmiary
panewek od 42 do 74 mm. Insert bezpośrednio montowany w panewce; ceramiczny lub
polietylenowy płaski lub polietylenowy z okapem – w ilości 210 sztuk.
Insert wykonany z polietylenu nasyconego witaminą E lub wykonany z
wysokousieciowanego polietylenu, płaski lub z okapem, średnica wewnętrzna 28mm,
32mm lub 36mm – w ilości 190 sztuk.
Insert ceramiczny płaski, średnica wewnętrzna 28mm, 32mm lub 36mm – w ilości 20
sztuk.
Głowa metalowa o średnicy 22,22 mm, 28 mm lub 32 mm w czterech długościach szyjki –
w ilości 100 sztuk.
Głowa metalowa o średnicy 36 mm w czterech długościach szyjki – w ilości 90 sztuk.
Głowa ceramiczna o średnicy 28 mm, 32 mm lub 36 mm w czterech długościach szyjki – w
ilości 20 sztuk.

2.

Ulega zmianie punkt 3.14 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
Punkt 3.14 SIWZ

Dostawa endoprotez cementowanych stawu biodrowego dla
potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w
Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których mowa w punkcie
3.1.2) SIWZ obejmuje:

PAKIET – nr 2
ENDOPROTEZA CEMENTOWANA STAWU BIODROWEGO
– w ilości 60 sztuk:
Trzpień prosty, bezkołnierzowy, stożek 12/14 mm. Trzpień zwężający się dystalnie,
niewymagający stosowania centralizera (samocentralizujący się w kanale) lub z
centralizerem lub w wersji anatomicznej (lewy/prawy). Opcja trzpienia z tzw. offsetem
(zmienna odległość pomiędzy osią trzpienia środkiem głowicy). Minimum 5 rozmiarów.
Głowa metalowa o średnicy 28 mm lub 32, 36 mm z czterema długościami szyjki. Panewka
polietylenowa typu Műllera wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości ze znacznikiem
rentgenowskim, średnica wewnętrzna 28 mm lub 32, 36 mm, średnica zewnętrzna od
minimum 46 mm do minimum 58 mm, zmienna co 2 mm. Komplet cementu kostnego z
antybiotykiem 2 x 40 g.
LUB
Trzpień gładko polerowany wykonany ze stali nierdzewnej, stożek 12/14, dostępny w wersji
standard (6 rozmiarów) i high offset (6 rozmiarów). Przekrój poprzeczny trzpienia i szyjki o
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kształcie trapezu. Dodatkowo 7 rozmiarów centralizera, przy czym wszystkie pasują do
wszystkich rozmiarów trzpienia. Panewka polietylenowa - z angulacją do 20 stopni
dostępna w rozmiarach od 46 do 61 mm średnicy, ze skokiem co 3 mm, wyposażona w
dystansery dla cementu kostnego oraz dodatkowy kołnierz do presuryzacji cementu.
Akceptująca głowy wewnętrzne 28 i 32 mm. Znacznik rentgenowski. Głowa stalowa o
średnicach 28 mm i 32 mm, w co najmniej 5 rozmiarach długości szyjki. Komplet cementu
kostnego z antybiotykiem 2 x 40 g.
LUB
Trzpień prosty, bezkołnierzowy, stożek 12/14 mm. Trzpień zwężający się dystalnie,
niewymagający stosowania centralizera (samocentralizujący się w kanale) lub z
centralizerem lub w wersji anatomicznej (lewy/prawy). Opcja trzpienia z tzw. offsetem
(zmienna odległość pomiędzy osią trzpienia środkiem głowicy). Minimum 5 rozmiarów.
Głowa metalowa o średnicy 28 mm lub 32mm z czterema długościami szyjki.
Panewka polietylenowa typu Műllera wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości ze
znacznikiem rentgenowskim, średnica wewnętrzna 28 mm lub 32mm średnica zewnętrzna
od minimum 46 mm do minimum 58 mm, zmienna co 2 mm.
Komplet cementu kostnego z antybiotykiem 2 x 40 g.

3.

Ulega zmianie punkt 3.15 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
Punkt 3.15 SIWZ

Dostawa endoprotez kłykciowych stawu kolanowego –
cementowanych dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których
mowa w punkcie 3.1.3) SIWZ obejmuje:

PAKIET – nr 3
ENDOPROTEZA KŁYKCIOWA STAWU KOLANOWEGO – CEMENTOWANA
– w ilości 100 sztuk:
Endoproteza kłykciowa tylnie stabilizowana lub zachowująca PCL (instrumentarium
powinno umożliwiać wybór śródoperacyjny), cementowana. Elementy metalowe
endoprotezy wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego lub element piszczelowy
wykonany ze stopu tytanowego. Komponent udowy anatomiczny jednoosiowy dla prawego
i lewego uda w minimum 5 rozmiarach. Komponent piszczelowy z wkładką polietylenową
wymienną. Element polietylenowy wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości i/lub
stabilizowanego witaminą E. Cement kostny z dwoma antybiotykami. Jednorazowe ostrze
do piły, system kolana pierwotnego musi być kompatybilny z systemem rewizyjnym.
LUB
Część udowa cementowa anatomiczna prawa lub lewa, z wbudowaną 3 stopniową rotacją
zewnętrzną, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, wersja CR z
zachowaniem tylnego wiązadła krzyżowego i wersja P/S z tylną stabilizacją, wykonana ze
stopu CoCr, możliwość zastosowania komponentu udowego ze stopu metalu cyrkonu i
niobu (ZrNb), którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona
dla pacjentów uczulonych na jony metali. Do wyboru technika operacyjna: ACF (Anerior Cut
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First) lub DCF (Distal Cur First) Instrumentarium umożliwiające technikę małoinwazyjną.
Bloczki do przycinania kości z prowadzeniem szczelinowym. Taca piszczelowa tytanowa,
anatomiczna prawa lub lewa, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron,
gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym, Możliwość rozbudowy
piszczeli o elementy rewizyjne, w tym trzpienie oraz podkładki połowicze. Możliwość
zastosowania tacy piszczelowej ALL Poly cementowanej wykonanej z polietylenu,
anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, w wersji CR w
wysokościach 9, 11, 13, 15, mm. Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach 9, 11,
13, 15, 18 w wersji CR równie 21 mm, sterylizowana w EtO. Oferowana w wersji z
zachowaniem i wycięciem wiązadła PCL, z możliwością zastosowania wkładki półzwiązanej
CondyloConstrained. Cement kostny z dwoma antybiotykami. Jednorazowe ostrze do piły,
system kolana pierwotnego musi być kompatybilny z systemem rewizyjnym.
LUB
Proteza kolanowa modularna wykonana całkowicie ze stopu CoCr (udo i piszczel).
Komponenty udowe anatomiczne (lewy, prawy) w minimum 9 rozmiarach. Komponent
piszczelowy jednoczęściowy o górnej powierzchni wysoce polerowanej w min 8 rozmiarach.
Wkładka piszczelowa typu CR, CS, PS, PS+ wykonana z wysoce usieciowanego
polietylenu, mocowana zatrzaskowo metalowym bolcem do tacy piszczelowej. Dostępne
implanty w wersji CR, PS.
Cement kostny z dwoma antybiotykami. Jednorazowe ostrze do piły. System kolana
pierwotnego kompatybilny z systemem rewizyjnym.
LUB
Endoproteza kolanowa kłykciowa wykonana całkowicie ze stopu CoCr (udo i piszczel).
Komponenty udowe anatomiczne (lewy, prawy) w minimum 8 rozmiarach. Wkładka
piszczelowa typu CR, UC (ze stabilizacją realizowaną poprzez podniesienie przedniej
krawędzi wkładki bez konieczności wykonania plastyki międzykłykciowej) PS mocowana
zatrzaskowo, metalowym bolcem do tacy piszczelowej wykonana z wysoce usieciowanego
polietylenu. Cement kostny z dwoma antybiotykami. Jednorazowe ostrze do piły. System
kolana pierwotnego kompatybilny z systemem rewizyjnym.

4.

Ulega zmianie punkt 3.16 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
Punkt 3.16 SIWZ

Dostawa endoprotez kłykciowych stawu kolanowego –
bezcementowych dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których
mowa w punkcie 3.1.4) SIWZ obejmuje:

PAKIET – nr 4
ENDOPROTEZA KŁYKCIOWA STAWU KOLANOWEGO – BEZCEMENTOWA
– w ilości 50 sztuk:
Endoproteza kłykciowa tylnie stabilizowana lub zachowująca PCL (instrumentarium
powinno umożliwiać wybór śródoperacyjny). Elementy metalowe endoprotezy wykonane ze
stopu kobaltowo-chromowego lub element piszczelowy wykonany ze stopu tytanowego lub
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tantalu. Komponent udowy jednoosiowy anatomiczny dla prawego i lewego uda w min. 5
rozmiarach. Komponent piszczelowy
z wkładką polietylenową wymienną. Element
polietylenowy wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości i/lub stabilizowanego witaminą E.
Jednorazowe ostrze do piły, system kolana pierwotnego musi być kompatybilny z
systemem rewizyjnym.
LUB
Część udowa bezcemntowa anatomiczna prawa lub lewa, z wbudowaną 3 stopniową
rotacją zewnętrzną, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, wersja CR z
zachowaniem tylnego wiązadła krzyżowego i wersja P/S z tylną stabilizacją, wykonana ze
stopu CoCr, Do wyboru technika operacyjna: ACF (Anerior Cut First) lub DCF (Distal Cur
First) Instrumentarium umożliwiające technikę małoinwazyjną. Bloczki do przycinania kości
z prowadzeniem szczelinowym. Taca piszczelowa tytanowa bezcementowa, anatomiczna
prawa lub lewa, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko
polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym. Wkładka polietylenowa
uniwersalna o grubościach 9, 11, 13, 15, 18 w wersji CR równie 21 mm, sterylizowana w
EtO. Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem wiązadła PCL, z możliwością
zastosowania wkładki półzwiązanej CondyloConstrained. Jednorazowe ostrze do piły,
system kolana pierwotnego musi być kompatybilny z systemem rewizyjnym.
LUB
Proteza kolanowa modularna wykonana całkowicie ze stopu CoCr (udo i piszczel).
Komponenty udowe anatomiczne (lewy, prawy) w minimum 9 rozmiarach. Komponent
piszczelowy jednoczęściowy o górnej powierzchni wysoce polerowanej w min 8 rozmiarach.
Wkładka piszczelowa typu CR, CS, PS, PS+ wykonana z wysoce usieciowanego
polietylenu, mocowana zatrzaskowo metalowym bolcem do tacy piszczelowej. Dostępne
implanty w wersji CR, PS.
Jednorazowe ostrze do piły. System kolana pierwotnego kompatybilny z systemem
rewizyjnym.

5.

Ulega zmianie punkt 3.17 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
Punkt 3.17 SIWZ

Dostawa endoprotez jednoprzedziałowych stawu kolanowego dla
potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w
Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których mowa w punkcie
3.1.5) SIWZ obejmuje:

PAKIET – nr 5
ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO
– w ilości 70 sztuk:
Komplet udowy i piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego. Komponent
udowy w minimum 4 rozmiarach. Komponent piszczelowy w minimum 6 rozmiarach.
Wkładka wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości. Wkładka niezwiązana z
komponentem piszczelowym w minimum 7 rozmiarach. Komplet cementu kostnego 2 x
20g.
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LUB
Komplet udowy i piszczelowy wykonany ze stopu kobaltu chromu molibdenu. Komponent
udowy cementowany i bezcementowy do wyboru śródoperacyjnie w 4 rozmiarach.
Komponent piszczelowy cementowany i bezcementowy do wyboru śródoperacyjnie w 8
rozmiarach. Wkładka wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości. Wkładka niezwiązana z
komponentem piszczelowym w 9 rozmiarach. Komplet cementu kostnego 2 x 40g.

6.

Ulega zmianie punkt 3.20 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
Punkt 3.20 SIWZ

Dostawa panewek dwumobilnych, cementowanych stawu
biodrowego dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których
mowa w punkcie 3.1.8) SIWZ obejmuje:

PAKIET – nr 8
PANEWKA DWUMOBILNA, CEMENTOWANA STAWU BIODROWEO
– w ilości 10 sztuk:
Panewka typu dwumobilna cementowana, stalowa, na wewnętrznej powierzchni
polerowana. Średnica zewnętrzna od minimum 44 mm do 60 mm, zmiana co 2 mm.
Wkładka panewkowa wykonana z polietylenu wysokiej gęstości. Wkładka panewkowa
ruchoma w panewce stalowej (rozwiązanie typu Bi-Polar, dual mobility) przystosowana do
głowy 28 mm lub 22,2 mm dla najmniejszych rozmiarów panewek. Komplet cementu
kostnego 1 x 40 g.

7.

Ulega zmianie punkt 3.22 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
Punkt 3.22 SIWZ

Dostawa systemów stabilizacji kostnej płytkowej typu AO,
grotów, gwoździ i drutów, pręty śródszpikowych Endera, pręty
śródszpikowych dla dzieci, wkrętów kaniulowanych, klamer
kostnych, płytek rekonstrukcyjnych do złamań miedniy, płytek
rekonstrukcyjnych różnych rozmiarów oraz wkrętów typu
Herbert dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których
mowa w punkcie 3.1.10) SIWZ obejmuje:

PAKIET – nr 10
1)

System stabilizacji kostnej płytkowej typu AO metalowej (komplety: wkręty, płytki i
podkładki):
a)
Wkręty do kości korowej – w ilości 500 sztuk.
b)
Wkręty do kości gabczastej – w ilości 120 sztuk.
c)
Wkręty do kości drobnych – w ilości 100 sztuk.
d)
Wkręty kostkowe samogwintujące – w ilości 80 sztuk.
e)
Podkładki pod wkręty – w ilości 100 sztuk.
f)
Płytki wąskie (grubość 2,5 mm i 4,0 mm) – w ilości 60 sztuk.
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2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)

8.

g)
Płytki szerokie (grubość 2,5 mm i 4,5 mm) – w ilości 20 sztuk.
h)
Płytki samodociskowe wąskie – w ilości 30 sztuk.
i)
Płytki samodociskowe szerokie – w ilości 20 sztuk.
j)
Płytki rynnowe (standardowe i małe) – w ilości 20 sztuk.
k)
Płytki do kości drobnych – w ilości 40 sztuk.
l)
Płytki różnokształtne: T, Y, L – w ilości 20 sztuk.
Groty, gwoździe i druty:
a)
Druty Kirschnera – w ilości 160 sztuk.
b)
Groty Steinmanna – w ilości 40 sztuk.
c)
Groty Schanza – w ilości 30 sztuk.
d)
Druty do stabilizacji odłamów – w ilości 20 sztuk.
Pręty śródszpikowe Endera:
a)
Gładkie – w ilości 20 sztuk.
b)
Moletowane – w ilości 60 sztuk.
Pręty śródszpikowe dla dzieci wygięte i proste tytanowe o średnicy od 1,5 - 4,0 wraz z
nakrętkami zabezpieczającymi koniec gwoździa przez przemieszczeniem – w ilości 60
sztuk.
Wkręty kaniulowane tytanowe o średnicy 4,5 oraz 7 mm – w ilości 120 sztuk.
Klamry kostne – w ilości 10 sztuk.
Płytki rekonstrukcyjne do złamań miednicy – w ilości 50 sztuk.
Płytki rekonstrukcyjne różnych rozmiarów (różniące się długością i ilością otworów) – w
ilości 160 sztuk.
Wkręty typu Herbert tytanowe kaniulowane samowiercące i samogwintyjące o
średnicy: 3,0-4,5 i 6,5-7,5 mm lub 3,0/3,5; 4,5/5,0 i 6,5/7,5 mm – w ilości 60 sztuk.

Ulega zmianie załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór formularza oferty przewtargowej,
który otrzymuje nowe brzmienie:
Nowy zmodyfikowany wyjaśnieniami z dnia 20 marca 2020 roku wzór formularza oferty
przewtargowej będący załącznikiem nr 1 do SIWZ, jest dołączony do niniejszego pisma w
postaci załącznika nr 1.

9.

Ulega zmianie załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy, który otrzymuje nowe
brzmienie:
Nowy zmodyfikowany wyjaśnieniami z dnia 20 marca 2020 roku projekt umowy będący
załącznikiem nr 6 do SIWZ, jest dołączony do niniejszego pisma w postaci załącznika nr 2.

W wyniku dokonania powyższych wyjaśnień, a zarazem zmian zapisów SIWZ
przedmiotowego postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego Zamawiający działając zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 4a w
związku z postanowieniami art. 12a cytowanej wyżej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –
Prawo zamówień publicznych, postanawia dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
(patrz Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie
oraz na stronie internetowej) zgodnie z niniejszą modyfikacją zapisów SIWZ, a to:
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10. Ulega zmianie Punkt 18.1 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
„ Punkt 18.1 SIWZ

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu nie później niż do
dnia 06 kwietnia 2020 roku, do godziny 9:00.”;

11. Ulega zmianie Punkt 18.2 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
„ Punkt 18.2 SIWZ

Załączniki:
1. Załącznik nr 1
2. Załącznik nr 2

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06 kwietnia 2020 roku o
godzinie 14:00 w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego
w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, w pokoju – Sala
Konferencyjna (Sala Konferencyjna mieści się w budynku głównym
Szpitala II piętro – wejście przez sekretariat).”.

– Zmodyfikowany wzór formularza oferty przetargowej (załącznik nr 1 do SIWZ),
– Zmodyfikowany projekt umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).

UWAGA !!!

Powyższe zmiany należy uwzględnić w składanej ofercie przetargowej.
Z poważaniem:
DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
mgr Regina Tokarz

Otrzymują:
1. Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali SIWZ,
2. A/a.

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 05 / 20

Załącznik nr 1
do pisma z dnia 20 marca 2020 roku – dot. pyt. i odp. do SIWZ – nr 1
Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ
OFERTY PRZETARGOWEJ

OFERTA DLA
Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Kamieniec 10
34-500 Zakopane
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych na: „Dostawę do Szpitala Powiatowego w Zakopanem implantów do zastosowania w
operacjach chirurgii urazowo – ortopedycznej”
1.
DANE WYKONAWCY:
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: …………………….……..….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Wykonawca/Wykonawcy:
Nazwa: .………………………………………………………………………………………………………...…..
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..……………..
Adres: ……………………………………………………………………………………………..……………….
ul./nr: …………………………………………………………………………………………………………..……
kod/miejscowość/województwo: ……………………………………………………………………………..….
NIP: …………………………………………………………………………………….……………………….….
REGON: ………………………………………………………………………………………..………...………..
KRS/CEiDG: ……………………………………………………..…………………………………....……..……
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: …………………………………………………..…….
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z postępowaniem:
telefon: …………………………………………………..................................................................................
faks: ……………………………………………………………………………….…………………………….….
adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………………………………………………………..………
adres skrzynki ePUAP: ……………………………………………………………………………………….…..
www: ……………………………………………………………………………………………………………..….
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
2.
OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Oferuję wykonanie zamówienia pn. „Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem implantów do
zastosowania w operacjach chirurgii urazowo – ortopedycznej” w szczegółowym zakresie objętym
przedmiotem postępowania określonym w punkcie 3 przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia do udziału w niniejszym postępowaniu.
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Pakiet – Nr 1
3.1. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej
Pakietu Nr 1 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*:

…………………… , ….. zł brutto

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z
realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 1 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Charakterystyka opis

Ilość

ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO:

1.

2.

3.

Trzpień w dwóch płaszczyznach posiadający
kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony,
samocentrujący się w kanale szpikowym (nie
wymaga
centralizatora),
bez
kołnierza.
Bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, w
części bliższej pokryty tytanową okładziną
porowatą napylaną próżniowo i opcjonalnie
dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Posiadający
jako opcję trzpienie o zwiększonej, w stosunku do
standardowych,
odległości
pomiędzy
osią
trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset
lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia
tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości
szyjki implantu głowy. Dostępny w 14 rozmiarach
na każdą z opcji (standardowa i offset). Długość
trzpienia od 128mm do 156mm
Trzpień typu MIS, krótki, zakleszczający się w
nasadzie (przynasadowy) w dwóch płaszczyznach
posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie,
spłaszczony, samocentrujący się w kanale
szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez
kołnierza. Bezcementowy wykonany ze stopu
tytanu, w 2/3 części bliższej pokryty tytanową
okładziną porowatą napylaną próżniowo i
opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu.
Posiadający jako opcję trzpienie o zwiększonej, w
stosunku do standardowych, odległości pomiędzy
osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy
(offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji
napięcia tkanek miękkich bez konieczności
zmiany długości szyjki implantu głowy. Dostępny
w 14 rozmiarach na każdą z opcji (standardowa i
offset). Długość trzpienia od 93mm do 121mm
Panewka
tytanowa
press-fit.
Powierzchnia
panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie
występującymi ząbkami ułatwiającymi pierwotne
ufiksowanie
i
późniejszą
osteointegrację.
Panewka występuje w wersji z otworami na śruby i
bez otworów. Istnieje możliwość zastosowania
tytanowych zaślepek niewykorzystanych otworów
do śrub. Rozmiary panewek od 42 do 74 mm.
Insert bezpośrednio montowany w panewce;
ceramiczny
lub
polietylenowy
płaski
lub
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polietylenowy z okapem

4.

5.
6.
7.
8.

Insert wykonany z polietylenu nasyconego
witaminą E lub wykonany z wysokousieciowanego
polietylenu, płaski lub z okapem, średnica
wewnętrzna 28mm, 32mm lub 36mm
Insert ceramiczny płaski, średnica wewnętrzna
28mm, 32mm lub 36mm
Głowa metalowa o średnicy 22,22 mm, 28 mm lub
32 mm w czterech długościach szyjki
Głowa metalowa o średnicy 36 mm w czterech
długościach szyjki
Głowa ceramiczna o średnicy 28 mm, 32 mm lub
36 mm w czterech długościach szyjki

190

20
100
90
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Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty
zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy,
ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, napędów, itp.).
4.1. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:
Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:

……… sztuk

WIELKOŚĆ DEPOZYTU
każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres
zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

rozmiarów

wymaganych

przez

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51
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Pakiet – Nr 2
3.2. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej
Pakietu Nr 2 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*:

…………………… , ….. zł brutto

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z
realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 2 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Charakterystyka opis

Ilość

ENDOPROTEZA CEMENTOWANA STAWU
BIODROWEGO:
Trzpień prosty, bezkołnierzowy, stożek 12/14 mm.
Trzpień zwężający się dystalnie, niewymagający
stosowania centralizera (samocentralizujący się w
kanale) lub z centralizerem lub w wersji
anatomicznej (lewy/prawy). Opcja trzpienia z tzw.
offsetem (zmienna odległość pomiędzy osią
trzpienia
środkiem
głowicy).
Minimum
5
rozmiarów. Głowa metalowa o średnicy 28 mm lub
32, 36 mm z czterema długościami szyjki.
Panewka polietylenowa typu Műllera wykonana z
polietylenu o wysokiej gęstości ze znacznikiem
rentgenowskim, średnica wewnętrzna 28 mm lub
32, 36 mm, średnica zewnętrzna od minimum 46
mm do minimum 58 mm, zmienna co 2 mm.
Komplet cementu kostnego z antybiotykiem 2 x 40
g.*
* Niewłaściwe skreślić
LUB
1.

Trzpień gładko polerowany wykonany ze stali
nierdzewnej, stożek 12/14, dostępny w wersji
standard (6 rozmiarów) i high offset (6 rozmiarów).
Przekrój poprzeczny trzpienia i szyjki o kształcie
trapezu. Dodatkowo 7 rozmiarów centralizera,
przy czym wszystkie pasują do wszystkich
rozmiarów trzpienia. Panewka polietylenowa - z
angulacją do 20 stopni dostępna w rozmiarach od
46 do 61 mm średnicy, ze skokiem co 3 mm,
wyposażona w dystansery dla cementu kostnego
oraz dodatkowy kołnierz do presuryzacji cementu.
Akceptująca głowy wewnętrzne 28 i 32 mm.
Znacznik rentgenowski. Głowa stalowa o
średnicach 28 mm i 32 mm, w co najmniej 5
rozmiarach długości szyjki. Komplet cementu
kostnego z antybiotykiem 2 x 40 g.*
* Niewłaściwe skreślić
LUB
Trzpień prosty, bezkołnierzowy, stożek 12/14 mm.
Trzpień zwężający się dystalnie, niewymagający
stosowania centralizera (samocentralizujący się w
kanale) lub z centralizerem lub w wersji
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anatomicznej (lewy/prawy). Opcja trzpienia z tzw.
offsetem (zmienna odległość pomiędzy osią
trzpienia
środkiem
głowicy).
Minimum
5
rozmiarów. Głowa metalowa o średnicy 28 mm lub
32mm z czterema długościami szyjki. Panewka
polietylenowa typu Műllera wykonana z polietylenu
o
wysokiej
gęstości
ze
znacznikiem
rentgenowskim, średnica wewnętrzna 28 mm lub
32mm średnica zewnętrzna od minimum 46 mm
do minimum 58 mm, zmienna co 2 mm.
Komplet cementu kostnego z antybiotykiem 2 x 40
g.*
* Niewłaściwe skreślić

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty
zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy,
ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, napędów, itp.).
4.2. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:
Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:

……… sztuk

WIELKOŚĆ DEPOZYTU
każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres
zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

rozmiarów

wymaganych

przez

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
 http://www.szpital-zakopane.pl
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Pakiet – Nr 3
3.3. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej
Pakietu Nr 3 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*:
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z
realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 3 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Charakterystyka opis

Ilość

ENDOPROTEZA KŁYKCIOWA STAWU
KOLANOWEGO – CEMENTOWANA:
Endoproteza kłykciowa tylnie stabilizowana lub
zachowująca PCL (instrumentarium powinno
umożliwiać wybór śródoperacyjny), cementowana.
Elementy metalowe endoprotezy wykonane ze
lub element
stopu
kobaltowo-chromowego
piszczelowy wykonany ze stopu tytanowego.
Komponent udowy anatomiczny jednoosiowy dla
prawego i lewego uda w minimum 5 rozmiarach.
Komponent piszczelowy z wkładką polietylenową
wymienną. Element polietylenowy wykonany z
polietylenu
o
wysokiej
gęstości
i/lub
stabilizowanego witaminą E. Cement kostny z
dwoma antybiotykami. Jednorazowe ostrze do
piły, system kolana pierwotnego musi być
kompatybilny z systemem rewizyjnym.*
* Niewłaściwe skreślić
LUB

1.

Część udowa cementowa anatomiczna prawa lub
lewa, z wbudowaną 3 stopniową rotacją
zewnętrzną, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach
dla każdej ze stron, wersja CR z zachowaniem
tylnego wiązadła krzyżowego i wersja P/S z tylną
stabilizacją, wykonana ze stopu CoCr, możliwość
zastosowania komponentu udowego ze stopu
metalu cyrkonu i niobu (ZrNb), którego
zewnętrzna warstwa jest przekształcona w
ceramikę;
przeznaczona
dla
pacjentów
uczulonych na jony metali. Do wyboru technika
operacyjna: ACF (Anerior Cut First) lub DCF
(Distal Cur First) Instrumentarium umożliwiające
technikę małoinwazyjną. Bloczki do przycinania
kości z prowadzeniem szczelinowym. Taca
piszczelowa tytanowa, anatomiczna prawa lub
lewa, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla
każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym
mechanizmem
zatrzaskowym,
Możliwość
rozbudowy piszczeli o elementy rewizyjne, w tym
trzpienie oraz podkładki połowicze. Możliwość
zastosowania tacy piszczelowej ALL Poly
cementowanej
wykonanej
z
polietylenu,
anatomiczna
lewa/prawa
dostępna
w
8
rozmiarach dla każdej ze stron, w wersji CR w
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wysokościach 9, 11, 13, 15, mm. Wkładka
polietylenowa uniwersalna o grubościach 9, 11,
13, 15, 18 w wersji CR równie 21 mm,
sterylizowana w EtO. Oferowana w wersji z
zachowaniem i wycięciem wiązadła PCL, z
możliwością zastosowania wkładki półzwiązanej
CondyloConstrained. Cement kostny z dwoma
antybiotykami. Jednorazowe ostrze do piły,
system
kolana
pierwotnego
musi
być
kompatybilny z systemem rewizyjnym.*
* Niewłaściwe skreślić
LUB
Proteza
kolanowa
modularna
wykonana
całkowicie ze stopu CoCr (udo i piszczel).
Komponenty udowe anatomiczne (lewy, prawy) w
minimum 9 rozmiarach. Komponent piszczelowy
jednoczęściowy o górnej powierzchni wysoce
polerowanej w min 8 rozmiarach. Wkładka
piszczelowa typu CR, CS, PS, PS+ wykonana z
wysoce usieciowanego polietylenu, mocowana
zatrzaskowo metalowym bolcem do tacy
piszczelowej. Dostępne implanty w wersji CR, PS.
Cement kostny z dwoma antybiotykami.
Jednorazowe ostrze do piły. System kolana
z
systemem
pierwotnego
kompatybilny
rewizyjnym.*
* Niewłaściwe skreślić
LUB
Endoproteza kolanowa kłykciowa wykonana
całkowicie ze stopu CoCr (udo i piszczel).
Komponenty udowe anatomiczne (lewy, prawy) w
minimum 8 rozmiarach. Wkładka piszczelowa typu
CR, UC (ze stabilizacją realizowaną poprzez
podniesienie przedniej krawędzi wkładki bez
konieczności
wykonania
plastyki
międzykłykciowej) PS mocowana zatrzaskowo,
metalowym bolcem do tacy piszczelowej
wykonana z wysoce usieciowanego polietylenu.
Cement kostny z dwoma antybiotykami.
Jednorazowe ostrze do piły. System kolana
pierwotnego
kompatybilny
z
systemem
rewizyjnym.*
* Niewłaściwe skreślić

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty
zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy,
ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, napędów, itp.).
4.3. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:
Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:

……… sztuk

WIELKOŚĆ DEPOZYTU
każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres
zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

rozmiarów

wymaganych

przez

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
 http://www.szpital-zakopane.pl
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Pakiet – Nr 4
3.4. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej
Pakietu Nr 4 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*:

…………………… , ….. zł brutto

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z
realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 4 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Charakterystyka opis

Ilość

ENDOPROTEZA KŁYKCIOWA STAWU
KOLANOWEGO – BEZCEMENTOWA:
Endoproteza kłykciowa tylnie stabilizowana lub
zachowująca PCL (instrumentarium powinno
umożliwiać wybór śródoperacyjny). Elementy
metalowe endoprotezy wykonane ze stopu
kobaltowo-chromowego lub element piszczelowy
wykonany ze stopu tytanowego lub tantalu.
Komponent udowy jednoosiowy anatomiczny dla
prawego i lewego uda w min. 5 rozmiarach.
Komponent piszczelowy z wkładką polietylenową
wymienną. Element polietylenowy wykonany z
polietylenu
o
wysokiej
gęstości
i/lub
stabilizowanego witaminą E. Jednorazowe ostrze
do piły, system kolana pierwotnego musi być
kompatybilny z systemem rewizyjnym.
* Niewłaściwe skreślić
LUB

1.

Część udowa bezcemntowa anatomiczna prawa
lub lewa, z wbudowaną 3 stopniową rotacją
zewnętrzną, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach
dla każdej ze stron, wersja CR z zachowaniem
tylnego wiązadła krzyżowego i wersja P/S z tylną
stabilizacją, wykonana ze stopu CoCr, Do wyboru
technika operacyjna: ACF (Anerior Cut First) lub
DCF
(Distal
Cur
First)
Instrumentarium
umożliwiające technikę małoinwazyjną. Bloczki do
przycinania kości z prowadzeniem szczelinowym.
Taca piszczelowa tytanowa bezcementowa,
anatomiczna prawa lub lewa, dostępna w co
najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko
polerowana
ze
specjalnym
mechanizmem
zatrzaskowym.
Wkładka
polietylenowa
uniwersalna o grubościach 9, 11, 13, 15, 18 w
wersji CR równie 21 mm, sterylizowana w EtO.
Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem
wiązadła PCL, z możliwością zastosowania
wkładki
półzwiązanej
CondyloConstrained.
Jednorazowe ostrze do piły, system kolana
pierwotnego musi być kompatybilny z systemem
rewizyjnym.*
* Niewłaściwe skreślić
LUB
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Proteza
kolanowa
modularna
wykonana
całkowicie ze stopu CoCr (udo i piszczel).
Komponenty udowe anatomiczne (lewy, prawy) w
minimum 9 rozmiarach. Komponent piszczelowy
jednoczęściowy o górnej powierzchni wysoce
polerowanej w min 8 rozmiarach. Wkładka
piszczelowa typu CR, CS, PS, PS+ wykonana z
wysoce usieciowanego polietylenu, mocowana
zatrzaskowo metalowym bolcem do tacy
piszczelowej. Dostępne implanty w wersji CR, PS.
Jednorazowe ostrze do piły. System kolana
kompatybilny
z
systemem
pierwotnego
rewizyjnym.*
* Niewłaściwe skreślić

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty
zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy,
ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, napędów, itp.).
4.4. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:
Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:

……… sztuk

WIELKOŚĆ DEPOZYTU
każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres
zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

rozmiarów

wymaganych

przez

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 05 / 20

Pakiet – Nr 5
3.5. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej
Pakietu Nr 5 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*:

…………………… , ….. zł brutto

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z
realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 5 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Charakterystyka opis

Ilość

Cena jedn.
netto

Wartość
netto

VAT
w%

Wartość
brutto

ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA
STAWU KOLANOWEGO:
Komplet udowy i piszczelowy wykonany ze stopu
kobaltowo-chromowego. Komponent udowy w
minimum 4 rozmiarach. Komponent piszczelowy w
minimum 6 rozmiarach. Wkładka wykonana z
polietylenu o wysokiej gęstości. Wkładka
niezwiązana z komponentem piszczelowym w
minimum 7 rozmiarach. Komplet cementu
kostnego 2 x 20g.
* Niewłaściwe skreślić
1.

LUB

70

Komplet udowy i piszczelowy wykonany ze stopu
kobaltu chromu molibdenu. Komponent udowy
cementowany i bezcementowy do wyboru
śródoperacyjnie w 4 rozmiarach. Komponent
piszczelowy cementowany i bezcementowy do
wyboru śródoperacyjnie w 8 rozmiarach. Wkładka
wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości.
Wkładka
niezwiązana
z
komponentem
piszczelowym w 9 rozmiarach. Komplet cementu
kostnego 2 x 40g.*
* Niewłaściwe skreślić

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty
zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy,
ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, napędów, itp.).
4.5. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:
Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:

……… sztuk

WIELKOŚĆ DEPOZYTU
każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres
zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

rozmiarów

wymaganych

przez

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 05 / 20

Pakiet – Nr 6
3.6. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej
Pakietu Nr 6 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*:

…………………… , ….. zł brutto

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z
realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 6 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.
1.

Charakterystyka opis
ENDOPROTEZA POŁOWICZNA STAWU
BIODROWEGO TYPU AUSTIN-MOORE

Ilość

Cena jedn.
netto

Wartość
netto

VAT
w%

Wartość
brutto

40

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty
zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy,
ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, itp.).
4.6. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:
Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:

……… sztuk

WIELKOŚĆ DEPOZYTU
każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres
zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

rozmiarów

wymaganych

przez

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 05 / 20

Pakiet – Nr 7
3.7. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej
Pakietu Nr 7 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*:

…………………… , ….. zł brutto

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z
realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 7 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Charakterystyka opis

Ilość

1.

PANEWKA DWUMOBILNA, BEZCEMENTOWA
STAWU BIODROWEO:
Panewka typu dwumobilna bezcementowa,
stalowa w wersji press-fit. Panewka na
wewnętrznej powierzchni polerowana. Średnica
zewnętrzna minimum od 44 mm do 64 mm,
zmiana co 2 mm. Wkładka panewkowa wykonana
z polietylenu wysokiej gęstości. Wkładka
panewkowa ruchoma w panewce stalowej
(rozwiązanie typu Bi-Polar, dual mobility)
przystosowana do głowy 28 mm lub 22,2 mm dla
mniejszych rozmiarów panewek.

10

Cena jedn.
netto

Wartość
netto

VAT
w%

Wartość
brutto

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty
zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy,
ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, napędów, itp.).
4.7. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:
Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:

……… sztuk

WIELKOŚĆ DEPOZYTU
każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres
zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

rozmiarów

wymaganych

przez

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 05 / 20

Pakiet – Nr 8
3.8. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej
Pakietu Nr 8 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*:

…………………… , ….. zł brutto

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z
realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 8 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Charakterystyka opis

Ilość

1.

PANEWKA DWUMOBILNA, CEMENTOWANA
STAWU BIODROWEO:
Panewka
typu
dwumobilna
cementowana,
stalowa, na wewnętrznej powierzchni polerowana.
Średnica zewnętrzna od minimum 44 mm do 60
mm, zmiana co 2 mm. Wkładka panewkowa
wykonana z polietylenu wysokiej gęstości.
Wkładka panewkowa ruchoma w panewce
stalowej (rozwiązanie typu Bi-Polar, dual mobility)
przystosowana do głowy 28 mm lub 22,2 mm dla
najmniejszych rozmiarów panewek. Komplet
cementu kostnego 1 x 40 g.

10

Cena jedn.
netto

Wartość
netto

VAT
w%

Wartość
brutto

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty
zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy,
ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, napędów, itp.).
4.8. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:
Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:

……… sztuk

WIELKOŚĆ DEPOZYTU
każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres
zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

rozmiarów

wymaganych

przez

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 05 / 20

Pakiet – Nr 9
3.9. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej
Pakietu Nr 9 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*:

…………………… , ….. zł brutto

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z
realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 9 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Charakterystyka opis

Ilość

Cena jedn.
netto

Wartość
netto

VAT
w%

Wartość
brutto

Gwoździe blokowane śródszpikowe z możliwością kompresji oraz celowania dystalnych śrub z ramienia zewnętrznego
(montowanego na gwoździu) do zespalania złamań, (komplet obejmujący gwóźdź śródszpikowy oraz 4 śruby
blokujące). Wykonane z tytanu wraz z instrumentarium przyjaznym dla operatora:
Kości ramiennej
Wielopłaszczyznowy do zaopatrywania złamań
bliższego końca kości ramiennej z możliwością
1.
20
umieszczenie śrub w głowie kości ramiennej,
gwoździe proste antero i retrograde w zakresie
długości 180-400 mm.
Kości udowej
Proste, rekonstrukcyjne i/lub uniwersalne antero i
2.
40
retrograde
z możliwością założenia śruby
nasadowej kompresyjnej.
Kości piszczelowej
3.
80
Prosty, rekonstrukcyjny, odpiętowy
Gwóźdź typu “gamma”
4. Z dodatkowym zabezpieczeniem derotacyjnym
30
oraz kątem szyjkowym 125-135 st..
Kości udowej
5. Wsteczny (odkolanowy) z możliwością założenia
10
śruby kompresyjnej kłykciowej.
System dynamicznych śrub do zespalania złamań bliższej i dalszej nasady kości udowej (komplet śruba, płytka i śruba
kompresyjna)
6.

Typu DHS

50

7.

Typu DCS

10

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty
zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy,
ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, rozwiertaków kanałowych, itp.).
4.9. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:
Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:
WIELKOŚĆ DEPOZYTU
każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres
zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).

……… sztuk
rozmiarów

wymaganych

przez

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 05 / 20
……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 05 / 20

Pakiet – Nr 10
3.10. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej
Pakietu Nr 10 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*:

…………………… , ….. zł brutto

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z
realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 10 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Charakterystyka opis

Ilość

Cena jedn.
netto

Wartość
netto

System stabilizacji kostnej płytkowej typu AO metalowej (komplety: wkręty, płytki i podkładki):
1.

Wkręty do kości korowej

500

2.

Wkręty do kości gabczastej

120

3.

Wkręty do kości drobnych

100

4.

Wkręty kostkowe samogwintujące

80

5.

Podkładki pod wkręty

100

6.

Płytki wąskie (grubość 2,5 mm i 4,0 mm)

60

7.

Płytki szerokie (grubość 2,5 mm i 4,5 mm)

20

8.

Płytki samodociskowe wąskie

30

9.

Płytki samodociskowe szerokie

20

10.

Płytki rynnowe (standardowe i małe)

20

11.

Płytki do kości drobnych

40

12.

Płytki różnokształtne: T, Y, L

20

Groty, gwoździe i druty:
13.

Druty Kirschnera

160

14.

Groty Steinmanna

40

15.

Groty Schanza

30

16.

Druty do stabilizacji odłamów

20

Pręty śródszpikowe Endera:
17.

Gładkie

20

18.

Moletowane

60

19.

Pręty śródszpikowe dla dzieci wygięte i proste
tytanowe o średnicy od 1,5 - 4,0 wraz z
nakrętkami zabezpieczającymi koniec gwoździa
przez przemieszczeniem

60

VAT
w%

Wartość
brutto

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 05 / 20

20.

Wkręty kaniulowane tytanowe o średnicy 4,5 oraz
7 mm

120

21.

Klamry kostne

10

22.

Płytki rekonstrukcyjne do złamań miednicy

50

23.
24.

Płytki
rekonstrukcyjne
różnych
rozmiarów
(różniące się długością i ilością otworów)
Wkręty typu Herbert tytanowe kaniulowane
samowiercące i samogwintyjące o średnicy: 3,04,5 i 6,5-7,5 mm lub 3,0/3,5; 4,5/5,0 i 6,5/7,5 mm

160
60

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty
zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy,
ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, itp.).
4.10. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:
Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:

……… sztuk

WIELKOŚĆ DEPOZYTU
każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres
zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

rozmiarów

wymaganych

przez

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 05 / 20

Pakiet – Nr 11
3.11. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej
Pakietu Nr 11 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*:

…………………… , ….. zł brutto

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z
realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 11 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Charakterystyka opis

Ilość

1.

Zestaw do stabilizacji zewnętrznej złamań kości
miednicy typu C-clamp (komplet)

1

Cena jedn.
netto

Wartość
netto

VAT
w%

Wartość
brutto

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty
zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy,
ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, itp.).
4.11. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:
Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:

……… sztuk

WIELKOŚĆ DEPOZYTU
każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres
zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

rozmiarów

wymaganych

przez

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 05 / 20

Pakiet – Nr 12
3.12. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej
Pakietu Nr 12 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*:
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z
realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 12 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Charakterystyka opis

Ilość

1.

System stabilizacji kostnej płytkowej typu LCP i
LISS (komplety: wkręty i płytki). Implanty oraz
śruby korowe i blokowane wykonane z tytanu,
anatomiczne dla danej kości tj.: bliższego końca
kości ramiennej, dalszego końca kości ramiennej
przyśrodkowa i tylno-boczna, tylna, końca
dalszego kości promieniowej bliższego końca
kości
łokciowej,
trzonów
kości
długich
przedramienia proste, wąskie, szerokie do
złamania trzonów kości długich ramiennej, udowej
i piszczelowej, trzonu obojczyka od góry oraz od
przodu, końca barkowego obojczyka, drobnych
kości ręki, złamania końca dalszego kości udowej,
bliższego końca kości piszczelowej bocznej i
przyśrodkowej z możliwością położenia również
przyśrodkowo-tylnego implantu, końca dalszego
kości piszczelowej przyśrodkowa, przednioboczna, kostki bocznej piszczeli, drobnych kości
stóp.

100

Cena jedn.
netto

Wartość
netto

VAT
w%

Wartość
brutto

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty
zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy,
ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, itp.).
4.12. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:
Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:

……… sztuk

WIELKOŚĆ DEPOZYTU
każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres
zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

rozmiarów

wymaganych

przez

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 05 / 20

Pakiet – Nr 13
3.13. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej
Pakietu Nr 13 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*:

…………………… , ….. zł brutto

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z
realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 13 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Charakterystyka opis

Ilość

Cena jedn.
netto

Wartość
netto

VAT
w%

Wartość
brutto

System stabilizacji przy operacjach rekonstrukcji więzadeł stawu kolanowego. Komplety:
1.
2.
3.
4.

Śruby interferencyjne kaniulowane, biowchłanialne
i/lub osteokondukcyjne i/lub kompozytowe od 7 do
11 i długości 20-30 mm
Mocowania typu endo-button na stałej długości
pętli
Mocowania typu endo-button samozaciskowej,
regulowanej i bezwęzłowej
Mocowania typu endo-button o przełużonej płytce
samozaciskowej, regulowanej i bezwęzłowej

100
60
50
5

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty
zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy,
ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, itp.).
4.13. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:
Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:

……… sztuk

WIELKOŚĆ DEPOZYTU
każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres
zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

rozmiarów

wymaganych

przez

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 05 / 20

Pakiet – Nr 14
3.14. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej
Pakietu Nr 14 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*:

…………………… , ….. zł brutto

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z
realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 14 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Charakterystyka opis

Ilość

Cena jedn.
netto

Wartość
netto

VAT
w%

Wartość
brutto

Implanty używane przy operacjach artroskopowych stawu barkowego tj.: rekonstrukcji ścięgien oraz leczenia
niestabilności. Komplety:
1.

Kotwice tytanowe średnica 3, 5, 6 lub 6,5 mm

30

2.

Kotwice niciowe śr. 1,3-1,4 i 2,3-2,9 mm

60

3.
4.
5.

Implanty i typu Peek do napinania nici tj. kotwice
bezwęzłowe stosowane w technice dwurzędowej
Kotwice biowchłanialne lub biozastępcze 3,5-4,5 i
5,5 mm z naciami
Kaniule altroskopowe od 5 do 8 mm (minimum 3
rozmiary)

10
10
10

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty
zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy,
ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, itp.).
4.14. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:
Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:

……… sztuk

WIELKOŚĆ DEPOZYTU
każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres
zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

rozmiarów

wymaganych

przez

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 05 / 20

Pakiet – Nr 15
3.15. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej
Pakietu Nr 15 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*:

…………………… , ….. zł brutto

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z
realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 15 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Charakterystyka opis

Ilość

1.

Płytka i kliny do osteotomii korekcyjnej piszczeli –
osetokondukcyjne, biowchłanialne kliny do
wypełnienia szczeliny wykonane z trójfosforanu
wapnia dostępnie w minimum 10 rozmiarach –
płytka do stabilizacji osteotomii piszczeli
umożliwiająca
dostęp
małoinwazyjny.
Anatomiczny kształt (wersja L i P) z możliwością
dogięcia, otwory dla śrub kątowo stabilnych śruby kątowo stabilne do blokowania płytki śr
kompatybilnej z płytką

20

Cena jedn.
netto

Wartość
netto

VAT
w%

Wartość
brutto

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty
zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy,
ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, itp.).
4.15. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:
Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:

……… sztuk

WIELKOŚĆ DEPOZYTU
każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres
zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

rozmiarów

wymaganych

przez

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 05 / 20

Pakiet – Nr 16
3.16. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej
Pakietu Nr 16 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*:

…………………… , ….. zł brutto

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z
realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 16 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Charakterystyka opis

Ilość

1.

Śruby tytanowe o średnicy 2 mm samowiercące
11-14 mm, mocowane do napędu

30

Cena jedn.
netto

Wartość
netto

VAT
w%

Wartość
brutto

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty
zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy,
ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, itp.).
4.16. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:
Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:

……… sztuk

WIELKOŚĆ DEPOZYTU
każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres
zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

rozmiarów

wymaganych

przez

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 05 / 20

Pakiet – Nr 17
3.17. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej
Pakietu Nr 17 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*:

…………………… , ….. zł brutto

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z
realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 17 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Charakterystyka opis

Ilość

1.

Taśma z materiału plecionego o szerokości 2 mm
do zabiegów artroskopowych

20

2.

Klej tkankowy dwuskładnikowy 2 ml

5

Cena jedn.
netto

Wartość
netto

VAT
w%

Wartość
brutto

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty
zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy,
ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, itp.).
4.17. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:
Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:

……… sztuk

WIELKOŚĆ DEPOZYTU
każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres
zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

rozmiarów

wymaganych

przez

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
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 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51
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Pakiet – Nr 18
3.18. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej
Pakietu Nr 18 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*:

…………………… , ….. zł brutto

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z
realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 18 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Charakterystyka opis

Ilość

1.

Implant w formie żelu przygotowywany in-situ
biopolimerowy służący do uzupełniania ubytków
chrząstki stosowany podawany przez strzykawkę
w zabiegach artroskopowych stawów

15

Cena jedn.
netto

Wartość
netto

VAT
w%

Wartość
brutto

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty
zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy,
ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, użyczenia instrumentarium, itp.).
4.18. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:
Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:

……… sztuk

WIELKOŚĆ DEPOZYTU
każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres
zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

rozmiarów

wymaganych

przez

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
 http://www.szpital-zakopane.pl
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Pakiet – Nr 19
3.19. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części dotyczącej
Pakietu Nr 19 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*:

…………………… , ….. zł brutto

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z
realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu Nr 19 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.
1.

2.

Charakterystyka opis
Śruby obojczykowe kompresyjne o średnicy 5,5
oraz 7,5 mm o długości od 30 do 230 mm
Śruby kaniulowane tytanowe wraz ze specjalną
lub specjalnymi podkładkami stosowane przy
operacjach niestabilności barku sp Laterjet wraz z
instrumentarium potrzebnym do tego typu operacji

Ilość

Cena jedn.
netto

Wartość
netto

VAT
w%

Wartość
brutto

10

10

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty
zakupu, koszty związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy,
ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, itp.).
4.19. WIELKOŚĆ DEPOZYTU:
Zobowiązuję się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u zamawiającego depozyt w ilości:

……… sztuk

WIELKOŚĆ DEPOZYTU
każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres
zamawiającego każdego elementu przedmiotu późniejszej umowy).

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

rozmiarów

wymaganych

przez

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
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5.
DOKUMENTY:
Informuję, że zamawiający posiada następujące aktualne oświadczenia lub dokumenty lub może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 570 ze zm.):
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 roku, poz. 1126 ze zm.), w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 roku, poz. 1126 ze zm.), które znajdują się w posiadaniu
zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy PZP, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z
posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Lp

Nazwa oświadczenia lub dokumentu

Postępowanie, do którego zostało złożone
oświadczenie lub dokument
bądź adres bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych

1.
2.
3.

6.
OBOWIĄZEK PODATKOWY:
Oświadczam(y), że zgodnie z postanowieniami art. 91 ust. 3a ustawy PZP oraz punktu 19.3 SIWZ wybór
niniejszej oferty nie prowadzi* / prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. odwrócony podatek VAT).
* Niepotrzebne skreślić
Jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawcy są zobowiązani
wypełnić poniższą cześć niniejszego punktu.

Jednocześnie wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku: …………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
W przypadku jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, wykonawca składając ofertę cenową (o której mowa na wstępie niniejszego punktu, tj.
łączną cenę ofertową brutto rozumaną jako wynagrodzenie wykonanych dostaw), wskazuje ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli
złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

7.
OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczam(y), że moja oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki ustalone w przedmiotowej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
2. Oświadczam(y), że będę wykonywał zamówienie sukcesywnie w okresie 24 miesięcy,
3. Oświadczam(y), że w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do
prawidłowego wykonania zamówienia,
4. Oświadczam(y), że zapoznałem się ze SIWZ oraz projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń
oraz przyjmuję warunki w nich zawarte,
5. Oświadczam(y), że uważam się za związanego złożoną ofertą na okres 60 dni licząc od dnia otwarcia
ofert,
6. Oświadczam(y), że akceptuję, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następi w terminie do 30 dni od
daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury,
7. Oświadczam(y), że jestem (mikroprzedsiębiorstwem bądź małym, średnim lub dużym
przedsiębiorstwem (podać): ……………………………………………………………………………………
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Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 roku dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw
(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia
mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa:
przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i
których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

8. Wadium do Pakietu nr ………………………..…..… w wysokości …………………….. PLN, zostało
wniesione w dniu .............................. 2020 roku, w formie: …..……......................................,
9. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP,
na następujący rachunek bankowy: …...………………..............................................................................,
8.
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 LUB ART. 14 RODO:
Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:
Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu.*
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

9.
ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
1. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego,
2. Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest
................................................................, e-mail: ………….………....….tel./fax: ........................…………
10.
PODWYKONAWCY:
Oświadczam(y), że przy realizacji zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego będę* / nie będę* korzystać z usług podwykonawców.
* Niepotrzebne skreślić

W przypadku udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia zamawiający działając na podstawie art. 36b
ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę (o ile są znani) firm podwykonawców:
1. …………………………………………………………………………………………………………………….,
2. …………………………………………………………………………………………………………………….,
3. …………………………………………………………………………………………………………………….,
11. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA:
Oświadczam(y), że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być
ogólnie udostępnione:
1. …………………………………………………………………………………………………………………….,
2. …………………………………………………………………………………………………………………….,
W celu wykazania, że powyżej wskazane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa do oferty załączam:
1. …………………………………………………………………………………………………………………….,
2. …………………………………………………………………………………………………………………….,
12.
SPIS TREŚCI:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1. …………………………………………………………………………………………………………………….,
2. …………………………………………………………………………………………………………………….,
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3. …………………………………………………………………………………………………………………….,
4. …………………………………………………………………………………………………………………….,
5. …………………………………………………………………………………………………………………….,
6. …………………………………………………………………………………………………………………….,
7. …………………………………………………………………………………………………………………….,
8. ……………………………………………………………………………………………………………………..
Oferta została złożona na ........... kolejno ponumerowanych stronach.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu oferty przetargowej oraz
powyższe oświadczenia są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną
świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………………………….
Miejscowość, data

Wyłącznie kwalifikowany podpis/podpisy
ELEKTRONICZNY
osoby/osób uprawnionionej/upoważnionych do
reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 2
do pisma z dnia 20 marca 2020 roku – dot. pyt. i odp. do SIWZ – nr 1
Załącznik nr 6 do SIWZ

PROJEKT UMOWY
UMOWA
ZP / 05 / 20
Zawarta w dniu .............................. 2020 roku w Zakopanem
p o m i ę d z y:
Szpitalem Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mającym swą siedzibę
w Zakopanem przy ul. Kamieniec 10 reprezentowanym przez:
–
Dyrektora
– mgr Reginę Tokarz
–
Głównego Księgowego
– Marię Sowińską
zwanym dalej “Zamawiającym”
a:
Firmą................................................................................................................................................
reprezentowaną przez:
–
..............................................
zarejestrowaną w ............................................................................................................................
REGON: .............................
NIP: .....................................
zwaną dalej “ Dostawcą”
łącznie zwanych “Stronami“
W wyniku przeprowadzenia w oparciu o przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych,
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP / 05 / 20 prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego oraz dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy
została zawarta umowa następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
1.

Zamawiający zleca a Dostawca zobowiązuje się wykonywać na rzecz Zamawiającego
dostawy określone według nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako główny
przedmiot zamówienia: 33184100-4 (Implanty chirurgiczne), polegające na sukcesywnym
dostarczaniu przez Wykonawcę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego
w Zakopanem, ul. Kamieniec 10 implantów ortopedycznych do zastosowania w operacjach
chirurgii urazowo - ortopedycznej, obejmujących:
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 ust. 2,*
2)
Endoproteza cementowana stawu biodrowego – w ilości 60 sztuk, wg zestawienia
minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w
ust. 3,*
3)
Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego – cementowana – w ilości 100 sztuk, wg
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych
określonych w ust. 4,*
Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego – bezcementowa – w ilości 50 sztuk, wg
zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych
określonych w ust. 5,*
Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego – w ilości 70 sztuk, wg zestawienia
minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w
ust. 6,*
Endoproteza połowiczna stawu biodrowego typu AUSTIN-MOORE – w ilości 40 sztuki,
wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych
określonych w ust. 7,*
Panewka dwumobilna, bezcementowa stawu biodrowego – w ilości 10 sztuk, wg
zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych
określonych w ust. 8,*
Panewka dwumobilna, cementowana stawu biodrowego – w ilości 10 sztuk, wg
zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych
określonych w ust. 9,*
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 ust. 10,*
System stabilizacji kostnej płytkowej typu AO – w ilości 1.110 sztuk, oraz
Groty, gwoździe i druty – w ilości 250 sztuk, oraz
Pręty śródszpikowe Endera – w ilości 80 sztuk, oraz
Pręty śródszpikowe dla dzieci – w ilości 60 sztuk, oraz
Wkręty kaniulowane – w ilości 120 sztuk, oraz
Klamry kostne – w ilości 10 sztuk, oraz
Płytki rekonstrukcyjne do złamań miednicy – w ilości 50 sztuk, oraz
Płytki rekonstrukcyjne różnych rozmiarów – w ilości 160 sztuk,
Wkręty typu Herbert – w ilości 60 sztuk, oraz
wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych
określonych w ust. 11,*
Zestaw do stabilizacji zewnętrznej złamań kości miednicy typu C-clamp – w ilości 1
kompletu, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i
funkcjonalnych określonych w ust. 12,*
System stabilizacji kostnej płytkowej typu LCP i LISS – w ilości 100 sztuk, wg
zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych
określonych w ust. 13,*
System stabilizacji przy operacjach rekonstrukcji więzadeł stawu kolanowego – w ilości
215 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i
funkcjonalnych określonych w ust. 14,*
Implanty używane przy operacjach artroskopowych stawu barkowego – w ilości 120
sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i
funkcjonalnych określonych w ust. 15,*
Płytka i kliny do osteotomii korekcyjnej piszczeli – w ilości 20 sztuk, wg zestawienia
minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 05 / 20

ust. 16,*
16) Śruby tytanowe – w ilości 30 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów
technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w ust. 17,*
17) Taśmy z materiału – w ilości 20 sztuk,
Klej tkankowy dwuskładnikowy – w ilości 5 sztuk,
wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych
określonych w ust. 18,*
18) Implant w formie żelu – w ilości 15 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów
technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w ust. 19,*
19) Śruby obojczykowe kompresyjne – w ilości 10 sztuk,
Śruby kaniulowane – w ilości 10 sztuk,
wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych
określonych w ust. 20,*
zgodnie ze złożoną ofertą przetargową dnia ……………….. 2020 roku na warunkach
określonych w SIWZ oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
(W zawieranej umowie poniższe punkty zostaną uzupełnione zgodnie z zakresem przedmiotowym zamówienia
określonym w punkcie 3 SIWZ oraz wynikiem przedmiotowego postępowania przetargowego)

2.

Dostawa endoprotez bezcementowych stawu biodrowego dla potrzeb Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których
mowa w ust. 1 pkt 1) umowy obejmuje:

ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO
– w ilości 210 sztuk (w tym artykulacja polietylen/metal 190 sztuk oraz artykulacja
ceramika/ceramika 20 sztuk):
1)
Trzpień w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie,
spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora),
bez kołnierza. Bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty
tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą
hydroksyapatytu. Posiadający jako opcję trzpienie o zwiększonej, w stosunku do
standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy
(offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez
konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy. Dostępny w 14 rozmiarach na
każdą z opcji (standardowa i offset). Długość trzpienia od 128mm do 156mm – w ilości
190 sztuk.
2)
Trzpień typu MIS, krótki, zakleszczający się w nasadzie (przynasadowy) w dwóch
płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony,
samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza.
Bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, w 2/3 części bliższej pokryty tytanową
okładziną porowatą napylaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą
hydroksyapatytu. Posiadający jako opcję trzpienie o zwiększonej, w stosunku do
standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy
(offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez
konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy. Dostępny w 14 rozmiarach na
każdą z opcji (standardowa i offset). Długość trzpienia od 93mm do 121mm – w ilości
20 sztuk.
3)
Panewka tytanowa press-fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta
regularnie występującymi ząbkami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą
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4)

5)
6)
7)
8)

3.

osteointegrację. Panewka występuje w wersji z otworami na śruby i bez otworów.
Istnieje możliwość zastosowania tytanowych zaślepek niewykorzystanych otworów do
śrub. Rozmiary panewek od 42 do 74 mm. Insert bezpośrednio montowany w
panewce; ceramiczny lub polietylenowy płaski lub polietylenowy z okapem – w ilości
210 sztuk.
Insert wykonany z polietylenu nasyconego witaminą E lub wykonany z
wysokousieciowanego polietylenu, płaski lub z okapem, średnica wewnętrzna 28mm,
32mm lub 36mm – w ilości 190 sztuk.
Insert ceramiczny płaski, średnica wewnętrzna 28mm, 32mm lub 36mm – w ilości 20
sztuk.
Głowa metalowa o średnicy 22,22 mm, 28 mm lub 32 mm w czterech długościach
szyjki – w ilości 100 sztuk.
Głowa metalowa o średnicy 36 mm w czterech długościach szyjki – w ilości 90 sztuk.
Głowa ceramiczna o średnicy 28 mm, 32 mm lub 36 mm w czterech długościach szyjki
– w ilości 20 sztuk.

Dostawa endoprotez cementowanych stawu biodrowego dla potrzeb Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których
mowa w ust. 1 pkt 2) umowy obejmuje:

ENDOPROTEZA CEMENTOWANA STAWU BIODROWEGO
– w ilości 60 sztuk:
……………….

(zgodnie z zakresem określonym w ofercie przetargowej)

4.

Dostawa endoprotez kłykciowych stawu kolanowego – cementowanych dla potrzeb
Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10,
o których mowa w ust. 1 pkt 3) umowy obejmuje:

ENDOPROTEZA KŁYKCIOWA STAWU KOLANOWEGO – CEMENTOWANA

– w ilości 100 sztuk:
……………….

(zgodnie z zakresem określonym w ofercie przetargowej)

5.

Dostawa endoprotez kłykciowych stawu kolanowego – bezcementowych dla potrzeb
Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10,
o których mowa w ust. 1 pkt 4) umowy obejmuje:

ENDOPROTEZA KŁYKCIOWA STAWU KOLANOWEGO – BEZCEMENTOWA
– w ilości 50 sztuk:
……………….

(zgodnie z zakresem określonym w ofercie przetargowej)

6.

Dostawa endoprotez jednoprzedziałowych stawu kolanowego dla potrzeb Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których
mowa w ust. 1 pkt 5) umowy obejmuje:

ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO
– w ilości 70 sztuk:
……………….

(zgodnie z zakresem określonym w ofercie przetargowej)

7.

Dostawa endoprotez połowicznych stawu biodrowego typu AUSTIN-MOORE dla potrzeb
Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10,
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o których mowa w ust. 1 pkt 6) umowy obejmuje:

ENDOPROTEZA POŁOWICZNA STAWU BIODROWEGO TYPU AUSTIN-MOORE
– w ilości 40 sztuk.
8.

Dostawa panewek dwumobilnych, bezcementowych stawu biodrowego dla potrzeb
Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10,
o których mowa w ust. 1 pkt 7) umowy obejmuje:

PANEWKA DWUMOBILNA, BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEO
– w ilości 10 sztuk:
Panewka typu dwumobilna bezcementowa, stalowa w wersji press-fit. Panewka na
wewnętrznej powierzchni polerowana. Średnica zewnętrzna minimum od 44 mm do 64 mm,
zmiana co 2 mm. Wkładka panewkowa wykonana z polietylenu wysokiej gęstości. Wkładka
panewkowa ruchoma w panewce stalowej (rozwiązanie typu Bi-Polar, dual mobility)
przystosowana do głowy 28 mm lub 22,2 mm dla mniejszych rozmiarów panewek.
9.

Dostawa panewek dwumobilnych, cementowanych stawu biodrowego dla potrzeb
Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10,
o których mowa w ust. 1 pkt 8) umowy obejmuje:

PANEWKA DWUMOBILNA, CEMENTOWANA STAWU BIODROWEO
– w ilości 10 sztuk:
Panewka typu dwumobilna cementowana, stalowa, na wewnętrznej powierzchni polerowana.
Średnica zewnętrzna od minimum 44 mm do 60 mm, zmiana co 2 mm. Wkładka panewkowa
wykonana z polietylenu wysokiej gęstości. Wkładka panewkowa ruchoma w panewce
stalowej (rozwiązanie typu Bi-Polar, dual mobility) przystosowana do głowy 28 mm lub 22,2
mm dla najmniejszych rozmiarów panewek. Komplet cementu kostnego 1 x 40 g.
10.

Dostawa gwoździ blokowanych śródszpikowych oraz systemów dynamicznych śrub
typu DHS i typu DCS dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w
Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których mowa w ust. 1 pkt 9) umowy obejmuje:
1)
Gwoździe blokowane śródszpikowe z możliwością kompresji oraz celowania
dystalnych śrub z ramienia zewnętrznego (montowanego na gwoździu) do zespalania
złamań, (komplet obejmujący gwóźdź śródszpikowy oraz 4 śruby blokujące).
Wykonane z tytanu wraz z instrumentarium przyjaznym dla operatora:
a)
Kości ramiennej – w ilości 20 sztuk,
Wielopłaszczyznowy do zaopatrywania złamań bliższego końca kości ramiennej
z możliwością umieszczenie śrub w głowie kości ramiennej, gwoździe proste
antero i retrograde w zakresie długości 180-400 mm,
b)
Kości udowej – w ilości 40 sztuk,
Proste, rekonstrukcyjne i/lub uniwersalne antero i retrograde z możliwością
założenia śruby nasadowej kompresyjnej,
c)
Kości piszczelowej – w ilości 80 sztuk,
Prosty, rekonstrukcyjny, odpiętowy,
d)
Gwóźdź typu “gamma” – w ilości 30 sztuk,
Z dodatkowym zabezpieczeniem derotacyjnym oraz kątem szyjkowym 125-135
st.,
e)
Kości udowej – wsteczny (odkolanowy) – w ilości 10 sztuk
Wsteczny (odkolanowy) z możliwością założenia śruby kompresyjnej kłykciowej.
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2)

System dynamicznych śrub do zespalania złamań bliższej i dalszej nasady kości
udowej typu DHS – w ilości 50 sztuk i kłykciowe typu DCS – w ilości 10 sztuk.
Komplet śruba, płytka i śruba kompresyjna.

11.

Dostawa systemów stabilizacji kostnej płytkowej typu AO, grotów, gwoździ i drutów,
prentów śródszpikowych Endera, gwoździ śródszpikowych dla dzieci, wkrętów
kaniulowanych, klamer kostnych, płytek rekonstrukcyjnych do złamań miedniy, płytek
rekonstrukcyjnych różnych rozmiarów oraz wkrętów typu Herbert dla potrzeb Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których
mowa w ust. 1 pkt 10) umowy obejmuje:
1)
System stabilizacji kostnej płytkowej typu AO metalowej (komplety: wkręty, płytki i
podkładki):
a)
Wkręty do kości korowej – w ilości 500 sztuk.
b)
Wkręty do kości gabczastej – w ilości 120 sztuk.
c)
Wkręty do kości drobnych – w ilości 100 sztuk.
d)
Wkręty kostkowe samogwintujące – w ilości 80 sztuk.
e)
Podkładki pod wkręty – w ilości 100 sztuk.
f)
Płytki wąskie (grubość 2,5 mm i 4,0 mm) – w ilości 60 sztuk
g)
Płytki szerokie (grubość 2,5 mm i 4,5 mm) – w ilości 20 sztuk
h)
Płytki samodociskowe wąskie – w ilości 30 sztuk
i)
Płytki samodociskowe szerokie – w ilości 20 sztuk
j)
Płytki rynnowe (standardowe i małe) – w ilości 20 sztuk
k)
Płytki do kości drobnych – w ilości 40 sztuk
l)
Płytki różnokształtne: T, Y, L – w ilości 20 sztuk
2) Groty, gwoździe i druty:
a)
Druty Kirschnera – w ilości 160 sztuk
b)
Groty Steinmanna – w ilości 40 sztuk
c)
Groty Schanza – w ilości 30 sztuk
d)
Druty do stabilizacji odłamów – w ilości 20 sztuk
3) Pręty śródszpikowe Endera:
a)
Gładkie – w ilości 20 sztuk.
b)
Moletowane – w ilości 60 sztuk.
4) Pręty śródszpikowe dla dzieci wygięte i proste tytanowe o średnicy od 1,5 - 4,0 wraz z
nakrętkami zabezpieczającymi koniec gwoździa przez przemieszczeniem – w ilości 60
sztuk.
5) Wkręty kaniulowane tytanowe o średnicy 4,5 oraz 7 mm – w ilości 120 sztuk.
6) Klamry kostne – w ilości 10 sztuk.
7) Płytki rekonstrukcyjne do złamań miednicy – w ilości 50 sztuk.
8)
Płytki rekonstrukcyjne różnych rozmiarów (różniące się długością i ilością otworów) – w
ilości 160 sztuk.
9)
Wkręty typu Herbert tytanowe kaniulowane samowiercące i samogwintyjące o
średnicy: 3,0-4,5 i 6,5-7,5 mm lub 3,0/3,5; 4,5/5,0 i 6,5/7,5 mm – w ilości 60 sztuk.

12.

Dostawa zestawu do stabilizacji zewnętrznej złamań kości miednicy typu C-clamp dla
potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy
Kamieniec 10, o którym mowa w ust. 1 pkt 11) umowy obejmuje:
Zestaw do stabilizacji zewnętrznej złamań kości miednicy typu C-clamp – 1 komplet.
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13.

Dostawa systemów stabilizacji kostnej płytkowej typu LCP i LISS dla potrzeb Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których
mowa w ust. 1 pkt 12) umowy obejmuje:
System stabilizacji kostnej płytkowej typu LCP i LISS (komplety: wkręty i płytki). Implanty
oraz śruby korowe i blokowane wykonane z tytanu, anatomiczne dla danej kości tj.: bliższego
końca kości ramiennej, dalszego końca kości ramiennej przyśrodkowa i tylno-boczna, tylna,
końca dalszego kości promieniowej bliższego końca kości łokciowej, trzonów kości długich
przedramienia proste, wąskie, szerokie do złamania trzonów kości długich ramiennej, udowej
i piszczelowej, trzonu obojczyka od góry oraz od przodu, końca barkowego obojczyka,
drobnych kości ręki, złamania końca dalszego kości udowej, bliższego końca kości
piszczelowej bocznej i przyśrodkowej z możliwością położenia również przyśrodkowotylnego implantu, końca dalszego kości piszczelowej przyśrodkowa, przednio-boczna, kostki
bocznej piszczeli, drobnych kości stóp – w ilości 100 sztuk.

14.

Dostawa systemów stabilizacji przy operacjach rekonstrukcji więzadeł stawu
kolanowego dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
przy ulicy Kamieniec 10, o których mowa w ust. 1 pkt 13) umowy obejmuje:
System stabilizacji przy operacjach rekonstrukcji więzadeł stawu kolanowego. Komplety:
1)
Śruby interferencyjne kaniulowane, biowchłanialne i/lub osteokondukcyjne i/lub
kompozytowe od 7 do 11 i długości 20-30 mm – ilości 100 sztuk,
2)
Mocowania typu endo-button na stałej długości pętli – ilości 60 sztuk,
3)
Mocowania typu endo-button samozaciskowej, regulowanej i bezwęzłowej – ilości 50
sztuk,
4)
Mocowania typu endo-button o przełużonej płytce samozaciskowej, regulowanej i
bezwęzłowej – w ilości 5 sztuk.

15.

Dostawa implantów używanych przy operacjach artroskopowych stawu barkowego dla
potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy
Kamieniec 10, o których mowa w ust. 1 pkt 14) umowy obejmuje:
Implanty używane przy operacjach artroskopowych stawu barkowego tj.: rekonstrukcji
ścięgien oraz leczenia niestabilności komplety:
1)
Kotwice tytanowe średnica 3, 5, 6 lub 6,5 mm – w ilości 30 sztuk,
2)
Kotwice niciowe śr. 1,3-1,4 i 2,3-2,9 mm – w ilości 60 sztuk,
3)
Implanty i typu Peek do napinania nici tj. kotwice bezwęzłowe stosowane w technice
dwurzędowej – w ilości 10 sztuk,
4)
Kotwice biowchłanialne lub biozastępcze 3,5-4,5 i 5,5 mm z naciami – w ilości 10
sztuk,
5)
Kaniule altroskopowe od 5 do 8 mm (minimum 3 rozmiary) – w ilości 10 sztuk.

16.

Dostawa płytek i klinów do osteotomii korekcyjnej piszczeli dla potrzeb Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których
mowa w ust. 1 pkt 15) umowy obejmuje:
Płytka i kliny do osteotomii korekcyjnej piszczeli – osetokondukcyjne, biowchłanialne kliny do
wypełnienia szczeliny wykonane z trójfosforanu wapnia dostępnie w minimum 10 rozmiarach
– płytka do stabilizacji osteotomii piszczeli umożliwiająca dostęp małoinwazyjny.
Anatomiczny kształt (wersja L i P) z możliwością dogięcia, otwory dla śrub kątowo stabilnych
- śruby kątowo stabilne do blokowania płytki śr kompatybilnej z płytką – w ilości 20 sztuk.
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17.

Dostawa śrub tytanowaych dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego
w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których mowa w ust. 1 pkt 16) umowy obejmuje:
Śruby tytanowe o średnicy 2 mm samowiercące 11-14 mm, mocowane do napędu – w ilości
30 sztuk.

18.

Dostawa taśm z materiału plecionego oraz kleju tkankowego dla potrzeb Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których
mowa w ust. 1 pkt 17) umowy obejmuje:
1)
Taśma z materiału plecionego o szerokości 2 mm do zabiegów artroskopowych – w
ilości 20 sztuk.
2)
Klej tkankowy dwuskładnikowy 2 ml – w ilości 5 sztuk.

19.

Dostawa implantów w formie żelu dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których mowa w ust. 1 pkt 18)
umowy obejmuje:
Implant w formie żelu przygotowywany in-situ biopolimerowy służący do uzupełniania
ubytków chrząstki stosowany podawany przez strzykawkę w zabiegach artroskopowych
stawów – w ilości 15 sztuk.

20.

Dostawa śrub obojczykowych kompresyjnych oraz śrub kaniulowanych dla potrzeb
Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10,
o których mowa w ust. 1 pkt 19) umowy obejmuje:
1)
Śruby obojczykowe kompresyjne o średnicy 5,5 oraz 7,5 mm o długości od 30 do 230
mm – w ilości 10 sztuk.
2)
Śruby kaniulowane tytanowe wraz ze specjalną lub specjalnymi podkładkami
stosowane przy operacjach niestabilności barku sp Laterjet wraz z instrumentarium
potrzebnym do tego typu operacji – w ilości 10 sztuk.

21.

Dostawca oświadcza, że nieodpłatne użyczy Zamawiającemu na czas obowiązywania
niniejszej umowy:
1)
W zakresie dostaw, o których mowa w § 1 ust. 2 i ust. 3 umowy: instrumentarium
przystosowane do mini-inwazyjnej techniki operacyjnej z dostępu przedniego,
międzymięśniowego
2)
W zakresie dostaw, o których mowa w § 1 ust. 4 – ust. 9 z wyłączeniem ust. 7 umowy:
napędy ortopedyczne oraz instrumentarium,*
3)
W zakresie dostawy, o której mowa w § 1 ust. 10 umowy: rozwiertaki kanałowe
śródszpikowe oraz instrumentarium,*
4)
W zakresie dostaw, o których mowa w § 1 ust. 11 – ust. 20 umowy: instrumentarium,*
(W zawieranej umowie poniższe punkty zostaną uzupełnione zgodnie z zakresem przedmiotowym zamówienia
określonym w punkcie 3 SIWZ oraz wynikiem przedmiotowego postępowania przetargowego)

22.

niezbędne do wykonywania wszystkich powyższych poszczególnych rodzajów operacji.
Dostawca dostarczy Zamawiającemu instrumentarium, o którym mowa w niniejszym ustępie
w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, ponadto Dostawca zapewni i zagwarantuje
serwis użyczonego instrumentarium przez okres trwania umowy.
Dostawca naprawi uszkodzone elementy instrumentarium oraz wymieni zużyte lub
uszkodzone elementy instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 2 dni od zgłoszenia.
Dostawca oświadcza, że przedmiot dostawy posiada wymagane aktualnymi przepisami
prawa np. zezwolenia, świadectwa, certyfikaty, atesty oraz oznakowanie przewidziane
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23.
24.

25.

26.

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.
Dostawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest oznakowany przez producenta
w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
Strony zgodnie ustalają, że realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie się odbywać
sukcesywnie na postawie zamówień (uzupełnienia depozytu – raportu zużycia) składanych
przez Ordynatora Oddziału Chirurgi Urazowo – Ortopedycznej Szpitala Powiatowego w
Zakopanem za pomocą faksu lub środków komunikacji elektronicznej.
Zamawiający informuje, że podana powyżej w ust. 1 ilość poszczególnych implantów
ortopedycznych będący przedmiotem niniejszej umowy 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.
Dostawca zobowiązuje się w przypadku wystąpienia takiej konieczności do udzielenia
Zamawiającemu konsultacji w zakresie procedur medycznych i technik operacyjnych
związanych z wykorzystaniem przedmiotu umowy w czasie wykonywania operacji.

§2
Czas trwania umowy
1.
2.

Rozpoczęcie wykonania umowy strony ustalają na dzień ........................ 2020 roku.
Zakończenia wykonania umowy strony ustalają na dzień ………………… 2022 roku.

§3
Wykonanie umowy
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Dostawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny
i techniczny a także pracowników zdolnych do realizacji niniejszej umowy.
Wydanie towaru nastąpi w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w
Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.
Dostawca zobowiązuje się do realizacji dostawy (uzupełnienia depozytu) najdłużej w ciągu 2
dni od złożenia zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 24 umowy, w godzinach od 8:00 do
14:00 w odpowiednio oznakowanych opakowaniach. Każda partia dostawy musi zawierać:
•
nazwę asortymentu,
•
numer serii,
•
nazwę i adres producenta / dostawcy.
W przypadku, gdy ostatni dzień dostawy wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy
dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
Dostawca jest zobowiązany, w czasie trwania niniejszej umowy, na każde żądanie
Zamawiającego do okazania oryginalnych dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 22
umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru wadliwego w szczególności w
przypadku gdy:
•
dostarczono towar złej jakości,
•
dostarczono towar niezgodnie z umową lub zamówieniem częściowym,
•
dostarczono towar ze zwłoką.
Dostawca oświadcza, że wymiana towaru wadliwego, o którym mowa w ust. 5 umowy
nastąpi w ciągi 2 dni od złożenia reklamacji na koszt i ryzyko Dostawcy. W przypadku, gdy
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7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

ostatni dzień dostawy będącej wynikiem reklamacji wypada w dniu ustawowo wolnym od
pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie w godzinach,
o których mowa w ust. 3 umowy,
Dostawca ponosi odpowiedzialność za jawne i ukryte wady fizyczne przedmiotu niniejszej
umowy stwierdzone w okresie jego ważności, na zasadach określonych w obowiązujących w
tym zakresie przepisach prawa.
Dostawca dostarczy towar na własny koszt i ryzyko do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.
Dostawca zobowiązuje się:
a)
dołożyć należytej staranności w wykonywaniu umowy,
b)
utrzymać w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z jej wykonywaniem,
Ze strony Zamawiającego odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie oraz rozliczenie
wykonania umowy będzie Ordynatora Oddziału Chirurgi Urazowo – Ortopedycznej Szpitala
Powiatowego w Zakopanem.
Dostawcę przy realizacji niniejszej umowy reprezentować będzie: ....................................... .
Strony zgodnie ustalają, że dostawa wykonana zostanie zgodnie z niniejszą umową oraz
ofertą przetargową złożoną w dniu .................................... 2020 roku.
Dostawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie z opisem zawartym w niniejszej
umowie oraz zgodnie z:
a)
wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,
b)
zasadami rzetelnej wiedzy i ustalonymi zwyczajami.

§4
Depozyt
1.

Wykonawca wypożycza (składa w depozyt) Zamawiającemu wyroby medyczne w ilości ….
sztuk* każdego z asortymentu wymienionego w § 1 ust. 1 pkt 1) – 19)* niniejszej umowy
(pełen zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego każdego elementu przedmiotu
zamówienia).
(zgodnie z zakresem określonym w ofercie przetargowej)

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Dostawca dostarczy Zamawiającemu depozyt, o którym mowa w ust. 1 w terminie 7 dni od
daty podpisania umowy.
Zamawiający jako miejsce przechowywania depozytu wskazuje pomieszczenia bloku
operacyjnego Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.
Zamawiający zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania przedmiotu depozytu tak,
aby zachować go w stanie niepogorszonym, tym samym Zamawiający ponosi
odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia przedmiotu depozytu.
Dostawca wyraża zgodę na używanie przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, o
którym mowa w ust. 1 zgodnie z ich przeznaczeniem, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku
wykorzystania przez Zamawiającego oddanych w depozyt wyrobów, Zamawiający
zobowiązuje się do zakupu tych wyrobów od Dostawcy według zasad określonych w
niniejszej umowie.
Zamawiający zobowiązuje się do przesyłania raportów zużycia przedmiotu depozyty, po
każdym wykonanym zabiegu w terminie 2 dni.
Raport zużycia będzie jednocześnie zamówieniem, o którym mowa w § 1 ust. 24 umowy, na
podstawie którego Dostawca wystawi fakturę.
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8.
9.

Fakrura zostanie przesłana do Zamaewiającego wraz z uzupełnieniem wykorzystanego
przedmiotu depozytu w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy.
Strony umowy ustalają, że ceny za zużyte przez Zamawiającego wyroby podane w fakturze
zostaną określone zgodnie z wykazem cen jednostkowych, o których mowa w § 5 ust. 2
niniejszej umowy.

§5
Wynagrodzenie
1.

2.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy
wynagrodzenie ustalone na podstawie cen określonych w ofercie przetargowej z dnia
............................. 2020 roku, w wysokości ........................... zł brutto (słownie złotych:
.................................................................. ) w tym …. % należnego podatku VAT.
Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 w szczególności składa się wynagrodzenie
jednostkowe za wykonanie dostawy:
1)
jednego trzpienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) umowy w wysokości ................. zł
brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
2)
jednego trzpienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) umowy w wysokości ................. zł
brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
3)
jednej panewki, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3) umowy w wysokości ................. zł
brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
4)
jednego inserta, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4) umowy w wysokości ................. zł
brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
5)
jednego inserta, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5) umowy w wysokości ................. zł
brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
6)
jednej głowy, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 6) umowy w wysokości ................. zł brutto
w tym ..... należnego podatku VAT,
7)
jednej głowy, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 7) umowy w wysokości ................. zł brutto
w tym ..... należnego podatku VAT,
8)
jednej głowy, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 8) umowy w wysokości ................. zł brutto
w tym ..... należnego podatku VAT,
9)
jednej endoprotezy cementowanej stawu biodrowego, o której mowa w § 1 ust. 3
umowy w wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
10) jednej endoprotezy kłykciowej stawu kolanowego – cementowanej, o której mowa w §
1 ust. 4 umowy w wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
11) jednej endoprotezy kłykciowej stawu kolanowego – bezcementowej, o której mowa w §
1 ust. 5 umowy w wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
12) jednej endoprotezy jednoprzedziałowej stawu kolanowego, o której mowa w § 1 ust. 6
umowy w wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
13) jednej endoprotezy połowicznej stawu biodrowego typu AUSTIN-MOORE, o której
mowa w § 1 ust. 7 umowy w wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego
podatku VAT,
14) jednej panewki dwumobilnej, bezcementowej stawu biodrowego, o której mowa w § 1
ust. 8 umowy w wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
15) jednej panewki dwumobilnej, cementowanej stawu biodrowego, o której mowa w § 1
ust. 9 umowy w wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
16) jednego gwoździa do kości ramiennej, o którym mowa w § 1 ust. 10 pkt 1a) umowy w
wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
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17)
18)
19)
20)

21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)

jednego gwoździa do kości udowej, o którym mowa w § 1 ust. 10 pkt 1b) umowy w
wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednego gwoździa do kości piszczelowej, o którym mowa w § 1 ust. 10 pkt 1c) umowy
w wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednego gwoździa typu „gamma”, o którym mowa w § 1 ust. 10 pkt 1d) umowy w
wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednego gwoździa do kości udowej wstecznego (odkolanowego), o którym mowa w § 1
ust. 10 pkt 1e) umowy w wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku
VAT,
jednego systemu dynamicznego śrub typu DHS, o którym mowa w § 1 ust. 10 pkt 2)
umowy w wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednego systemu dynamicznego śrub typu DCS, o którym mowa w § 1 ust. 10 pkt 2)
umowy w wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednego wkrętu do kości korowej, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 1a) umowy w
wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednego wkrętu do kości gąbczastej, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 1b) umowy w
wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednego wkrętu do kości drobnej, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 1c) umowy w
wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednego wkrętu kostkowego samogwintującego, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 1d)
umowy w wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednej podkładki pod wkręty, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 1e) umowy w wysokości
................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednej płytki wąskiej (grubości 2,5mm i 4,0mm), o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 1f)
umowy w wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednej płytki szerokiej (grubości 2,5mm i 4,5mm), o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 1g)
umowy w wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednej płytki samodociskowej wąskiej, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt. 1h) umowy w
wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednej płytki samodociskowej szerokiej, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 1i) umowy w
wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednej płytki rynnowej, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 1j) umowy w wysokości
................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednej płytki do kości drobnej, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 1k) umowy w wysokości
................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednej płytki różnokątowej T, Y, L, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 1l) umowy w
wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednego drutu Kirschnera, o którym mowa w § 1 ust 11 pkt 2a) umowy w wysokości
................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednego grotu Steinmanna, o którym mowa w § 1 ust 11 pkt 2b) umowy w wysokości
................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednego grotu Schanza, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 2c) umowy w wysokości
................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednego drutu do stabilizacji odłamów, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 2d) umowy w
wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
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39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)

48)
49)

50)

51)

52)

53)

54)

55)

56)

jednego pręta śródszpikowego Endera - gładkie, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 3a)
umowy w wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednego pręta śródszpikowego Endera - moletowane, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt
3b) umowy w wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednego pręta śródszpikowego dla dzieci, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 4) umowy w
wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednego wkrętu kaniulowanego, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 5) umowy w
wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednej klamry kostnej, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 6) umowy w wysokości
................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednej płytki rekonstrukcyjnej do złamań miednicy, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 7)
umowy w wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednej płytki rekonstrukcyjnej różnej, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 8) umowy w
wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednego typu Herbert, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 9) umowy w wysokości
................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednego zestawu do stabilizacji zewnętrznej złamań kości miednicy typu C-clamp, o
którym mowa w § 1 ust. 12 umowy w wysokości ................. zł brutto w tym .....
należnego podatku VAT,
jednego systemu stabilizacji kostnej płytkowej typu LCP i LISS, o której mowa w § 1
ust. 13 umowy w wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednego systemu stabilizacji przy operacjach więzadeł stawu kolanowego - śruby
interferencyjnej kaniulowanej, o którym mowa w § 1 ust. 14 pkt 1) umowy w wysokości
................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednego systemu stabilizacji przy operacjach więzadeł stawu kolanowego - mocowania
typu endo-button na stałej długości pętli, o którym mowa w § 1 ust. 14 pkt 2) umowy w
wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednego systemu stabilizacji przy operacjach więzadeł stawu kolanowego - mocowania
typu endo-button samozaciskowej, o którym mowa w § 1 ust. 14 pkt 3) umowy w
wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednego systemu stabilizacji przy operacjach więzadeł stawu kolanowego - mocowania
typu endo-button o przełużonej płytce samozaciskowej, o którym mowa w § 1 ust. 14
pkt 4) umowy w wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednego implantu używane przy operacjach artroskopowych stawu barkowego Kotwice tytanowe, o którym mowa w § 1 ust. 15 pkt 1) umowy w wysokości .................
zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednego implantu używane przy operacjach artroskopowych stawu barkowego Kotwice niciowe, o którym mowa w § 1 ust. 15 pkt 2) umowy w wysokości ................. zł
brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednego implantu używane przy operacjach artroskopowych stawu barkowego Implanty i typu Peek, o którym mowa w § 1 ust. 15 pkt 3) umowy w wysokości
................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednego implantu używane przy operacjach artroskopowych stawu barkowego Kotwice biowchłanialne, o którym mowa w § 1 ust. 15 pkt 4) umowy w wysokości
................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
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jednego implantu używane przy operacjach artroskopowych stawu barkowego Kaniule altroskopowe, o którym mowa w § 1 ust. 15 pkt 5) umowy w wysokości
................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
58) jednej płytki i klina do osteotomii korekcyjnej piszczeli, o której mowa w § 1 ust. 16
umowy w wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
59) jednej śruby tytanowej, o której mowa w § 1 ust. 17 umowy w wysokości ................. zł
brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
60) jednej taśmy z materuiału, o której mowa w § 1 ust. 18 pkt 1) umowy w wysokości
................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
61) jednego kleju tkankowego, o którym mowa w § 1 ust. 18 pkt 2) umowy w wysokości
................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
62) jednego implantu w formie żelu, o którym mowa w § 1 ust. 19 umowy w wysokości
................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
63) jednej śruby obojczykowej, o której mowa w § 1 ust. 20 pkt 1) umowy w wysokości
................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
64) jednej śruby kaniulowanej, o której mowa w § 1 ust. 20 pkt 2) umowy w wysokości
................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT.
W oferowanej cenie są zawarte wszystkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty
związane z dostawą implantów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z
przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, opłaty celne, ewentualne użyczenie
instrumentarium, napędów, rozwiertaków itp.).
Skorzystanie przez Zamawiającego z warunku, o którym mowa w § 1 ust. 25 umowy, tj.
ograniczeniu lub w sytuacjach tego wymagających rezygnacja z całości niektórych pozycji
nie rodzi roszczenia Dostawcy o zakup i zapłatę nie zrealizowanej części przedmiotu
niniejszej umowy.
57)

3.

4.

§6
Warunki płatności

1.

2.

3.
4.

Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie będzie płatne, fakturami częściowymi, po
odbiorze każdorazowej dostawy w terminie 30 dni po przedłożeniu faktury VAT przez
Dostawcę u Zamawiającego, zatwierdzonej przez Ordynatora Oddziału Chirurgi Urazowo –
Ortopedycznej Szpitala Powiatowego w Zakopanem.
Zapłata następować będzie przelewem bankowym z konta Zamawiającego na rachunek
bankowy Dostawcy wskazany na fakturze. Jako dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Dostawca fakturę wystawi dla Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w
Zakopanem ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada
NIP: 736 – 145 – 40 – 39.

§7
Kara umowna
1.
2.

Strony postanawiają, że w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy
naliczone będą kary umowne.
Dostawca płaci Zamawiającemu karę umowną:
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za zwłokę w terminie zakończenia każdorazowej dostawy w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia nie dostarczonej części dostawy wg cen określonego w § 5 ust. 2
niniejszej umowy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki,
2)
za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad, w szczególności o których mowa w § 3 ust.
3 i ust. 5 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za towar który posiada wady wg cen
określonych w § 5 ust. 2 niniejszej umowy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki
liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 6 niniejszej umowy,
3)
za nie utworzenie depozytu w ilości określonej w § 4 ust. 1 umowy w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia nie dostarczonej części depozytu wg cen określonego w § 5 ust. 2
niniejszej umowy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki,
4)
za nie utworzenie depozytu w terminie określonych w § 4 ust. 2 umowy w wysokości
0,5 % wynagrodzenia nie dostarczonej części dostawy wg cen określonego w § 5 ust.
2 niniejszej umowy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki,
5)
za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10,00 %
wartości niezrealizowanej części umowy.
Wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć łącznie 20% wartości
wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń przewyższających kary
umowne na zasadach ogólnych.
Dostawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kary umownej z
przysługującego mu wynagrodzenia (z faktury).
1)

3.
4.
5.

§8
Rozwiązanie umowy

1.

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym:
W przypadku naruszenia lub niewykonywania postanowień niniejszej umowy oraz
warunków przetargu będącego podstawą zawarcia niniejszej umowy.
Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Dostawcę do usunięcia
naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy termin.

§9
Warunki zmiany umowy
1.

2.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany, tylko i wyłącznie w
przypadkach, i na zasadach szczegółowo określonych w niniejszej umowie oraz w art. 144
ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o
którym mowa w § 5 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku
wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1)
zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2)
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę,
3)
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
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zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych,
– na zasadach i w sposób określony w ust. 3 – 13, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na
koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 1), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu
Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie
przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części
przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i
usług.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni
się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust.
2 pkt 2) lub 3) lub 4), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy
przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających
wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem
wysokości wynagrodzeń pracowników realizujących roboty do wysokości aktualnie
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich
obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części
wynagrodzenia pracowników realizujących roboty, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3) i pkt 4), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w
związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom realizujących roboty. Kwota odpowiadająca
zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia
pracowników realizujących roboty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu Umowy.
W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1 i 2, każda ze Stron może wystąpić do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie
całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem
daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy
uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2) lub pkt 3) lub pkt 4), jeżeli z wnioskiem
występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których
będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w
szczególności:
1)
pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
4)

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

realizujących roboty, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni
prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa
w ust. 2 pkt 2), lub
2)
pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
realizujących roboty, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej
przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia
odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3),
3)
pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
realizujących roboty, wraz z kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, z
określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej
temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4).
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3) lub pkt 4), jeżeli z wnioskiem występuje
Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie
wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym
pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 9 pkt 2.
W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 8, Strona,
która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o
którym mowa w ust. 8. W takim przypadku przepisy ust. 9 – 11 oraz 13 stosuje się
odpowiednio.
Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Ponadto możliwość zmiany treści umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia,
którejkolwiek z poniższych okoliczności:
1)
z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Dostawcę,
2)
z powodu wycofania ze sprzedaży lub wstrzymania produkcji implantów
ortopedycznych szczegółowo określonych w § 1 umowy pod warunkiem dostarczenia
innych o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż te, które wskazano
w treści oferty, które jednocześnie spełniają wymagania Zamawiającego określone w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
3)
jeżeli nastąpi zmiana przepisów powszechnie obowiązujących mających wpływ na
realizację przedmiotu umowy.
Zmiany wymienione w ust. 14 nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości
umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego oraz mogą być dokonane na
wniosek którejkolwiek ze stron i obowiązują od dnia podpisania aneksu do umowy.
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§ 10
Postanowienia końcowe

1.

2.
3.
4.

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie postanowienia ustawy – Kodeks
Cywilny, Ustawy – Prawo zamówień publicznych i przedmiotowej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania
Cywilnego.
Rozpatrywanie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy zgodnie
poddają Sądowi właściwemu według siedziby Zamawiającego.
Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z
załącznikami oraz oferta Wykonawcy.

Zamawiający:

Dostawca:

