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WSTĘP
Podstawa prawna niniejszego postępowania przetargowego to: Ustawa z dnia 29 stycznia
2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.) zwana dalej
„ustawą” lub „ustawą PZP” oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej „SIWZ” zawiera
informacje i wytyczne dla wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na:
„Dostawę do Szpitala Powiatowego w Zakopanem implantów do zastosowania w
operacjach chirurgii urazowo – ortopedycznej”.
Niniejsza SIWZ została opracowana na podstawie wyżej cytowanej ustawy – Prawo
zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ stosuje się przepisy ustawy.

1.
1.1.

Nazwa oraz adres zamawiającego:
Dane zamawiającego:

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ulica Kamieniec 10
34-500 Zakopane
 tel. (+48 18) 20–120–21
REGON: 000311510
 fax (+48 18) 20–153–51
NIP: 736–14–54–039
 adres poczty elektronicznej:
zp@szpital-zakopane.pl
 adres strony internetowej:
www.szpital-zakopane.pl
Adres do korespondencji:
Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ulica Kamieniec 10
34-500 Zakopane
Administracja Szpitala Powiatowego w Zakopanem jest czynna w dniach:
1) Poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:00.

1.2.

1.3.

2.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

Tryb udzielenia zamówienia:
Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem MiniPortalu i poczty
elektronicznej zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
i następnych wyżej wymienionej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych. Szczegółowe instrukcje użytkowania miniPortalu dostępne są na stronie:
www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal.
Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
jest o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy (214.000,00 euro).
Postępowanie oznaczone jest jako znak sprawy: ZP / 05 / 20.
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej
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zamawiającego pod adresem: www.szpital-zakopane.pl (zakładka ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, zwanego dalej „DUUE”.
Niniejsza SIWZ została udostępniona na stronie internetowej zamawiającego pod adresem:
www.szpital-zakopane.pl (zakładka ZAMÓWIENIA PUBLICZNE) od dnia publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w DUUE.

2.5.

3.
3.1.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego
dostawy określone według zazw 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 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 punkcie 3.13 niniejszej SIWZ (Pakiet – nr 1),

2)

Endoproteza cementowana stawu biodrowego – w ilości 60 sztuk, wg zestawienia
minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w
punkcie 3.14 niniejszej SIWZ (Pakiet – nr 2),

3)

Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego – cementowana – w ilości 100 sztuk,
wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych
określonych w punkcie 3.15 niniejszej SIWZ (Pakiet – nr 3),

4)

Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego – bezcementowa – w ilości 50 sztuk, wg
zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych
określonych w punkcie 3.16 niniejszej SIWZ (Pakiet – nr 4),

5)

Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego – w ilości 70 sztuk, wg
zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych
określonych w punkcie 3.17 niniejszej SIWZ (Pakiet – nr 5),

6)

Endoproteza połowiczna stawu biodrowego typu AUSTIN-MOORE – w ilości 40
sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i
funkcjonalnych określonych w punkcie 3.18 niniejszej SIWZ (Pakiet – nr 6),

7)

Panewka dwumobilna, bezcementowa stawu biodrowego – w ilości 10 sztuk, wg
zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych
określonych w punkcie 3.19 niniejszej SIWZ (Pakiet – nr 7),

8)

Panewka dwumobilna, cementowana stawu biodrowego – w ilości 10 sztuk, wg
zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych
określonych w punkcie 3.20 niniejszej SIWZ (Pakiet – nr 8),
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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 punkcie 3.21 niniejszej SIWZ (Pakiet – nr 9),

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, oraz
Wkręty typu Herbert – w ilości 60 sztuk,
wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych
określonych w punkcie 3.22 niniejszej SIWZ (Pakiet – nr 10),
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 punkcie 3.23 niniejszej SIWZ (Pakiet – nr 11),
12) System stabilizacji kostnej płytkowej typu LCP i LISS – w ilości 100 sztuk, wg
zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych
określonych w punkcie 3.24 niniejszej SIWZ (Pakiet – nr 12),
13) System stabilizacji przy operacjach rekonstrukcji więzadeł stawu kolanowego –
w ilości 215 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych,
jakościowych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.25 niniejszej SIWZ (Pakiet – nr
13),
14) Implanty używane przy operacjach artroskopowych stawu barkowego – w ilości
120 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i
funkcjonalnych określonych w punkcie 3.26 niniejszej SIWZ (Pakiet – nr 14),
15) Płytka i kliny do osteotomii korekcyjnej piszczeli – w ilości 20 sztuk, wg
zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych
określonych w punkcie 3.27 niniejszej SIWZ (Pakiet – nr 15),
16) Śruby tytanowe – w ilości 30 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów
technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.28 niniejszej
SIWZ (Pakiet – nr 16),
17) Taśma z materiału – w ilości 20 sztuk,
Klej tkankowy dwuskładnikowy – w ilości 5 sztuk,
wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych
określonych w punkcie 3.29 niniejszej SIWZ (Pakiet – nr 17),
18) Implant w formie żelu – w ilości 15 sztuk, wg zestawienia minimalnych parametrów
technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.30 niniejszej
SIWZ (Pakiet – nr 18),
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19) Śruby obojczykowe kompresyjne – w ilości 10 sztuk,
Śruby kaniulowane – w ilości 10 sztuk,
wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych
określonych w punkcie 3.31 niniejszej SIWZ (Pakiet – nr 19),
z podziałem na 19 (dziewiętnaście) Pakietów, których podział oraz szczegółowy zakres
został przedstawionych powyżej.
3.2.

Zamawiający zastrzega, że wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia i ciągłego
utrzymywania u zamawiającego depozytu w minimalnej ilości 1 sztuki każdego z
oferowanego asortymentu będącego przedmiotem umowy (pełen zakres rozmiarów
wymaganych przez zamawiającego każdego elementu przedmiotu zamówienia).
Szczegółowe warunki depozytu (przechowania) zostały uregulowane w postanowieniach
§ 4 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
UWAGA
Utworzenie prez wykonawcę i ciągłe utrzymywanie u zamawiającego depozytu w ilości 1 sztuki każdego z
oferowanego asortymentu stanowi wymaganie, które wykonawca musi spełnić, aby jego oferta podlegała
ocenie. Zwiększenie przez wykonawcę depozytu, ilości sztuk każdego z oferowanego asortymentu stanowi
kryterium oceny ofert i będzie podstawą przyznania punktów w tym kryterium, zgodnie z zasadami opisanymi w
punkcie 20 niniejszej SIWZ.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

Zamawiający zastrzega, że warunkiem koniecznym, niezbędnym udziału w niniejszym
postępowaniu jest nieodpłatne użyczenie przez wykonawcę zamawiającemu na czas
obowiązywania umowy:
1) Składając ofertę w zakresie dostaw, o których mowa w punktach 3.1.1) i 3.1.2):
instrumentarium przystosowane do mini-inwazyjnej techniki operacyjnej z dostępu
przedniego, międzymięśniowego,
2) Składając ofertę w zakresie dostaw, o których mowa w punktach 3.1.3) – 3.1.8) z
wyłączeniem punktu 3.1.6): napędów ortopedycznych oraz instrumentarium,
3) Składając ofertę w zakresie dostawy, o której mowa w punkcie 3.1.9): rozwiertaków
kanałowych śródszpikowych oraz instrumentarium,
4) Składając ofertę w zakresie dostaw, o których mowa w punktach 3.1.10) – 3.1.19):
instrumentarium.
Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane
aktualnymi przepisami prawa np. zezwolenia, świadectwa, certyfikaty, atesty oraz
oznakowanie przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o
wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny
zgodności wyrobów medycznych.
Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa
była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
Zamawiający zastrzega, że realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie się
odbywać sukcesywnie na postawie zamówień częściowych składanych przez Ordynatora
Oddziału Chirurgi Urazowo – Ortopedycznej Szpitala Powiatowego w Zakopanem za
pomocą faksu lub środków komunikacji elektronicznej.
Zamawiający zastrzega, że realizacja dostaw (uzupełnienia depozytu) odbywać się będzie
najdłużej w ciągu 2 dni od złożenia zawiadomienia (raportu zużycia) o wykorzystaniu
któregokolwiek z asortymentu depozytu w godzinach od 8:00 do 14:00 w odpowiednio
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oznakowanych opakowaniach. Każda partia dostawy musi zawierać:
• nazwę asortymentu,
• numer serii,
• nazwę i adres producenta / dostawcy.
W przypadku, gdy ostatni dzień dostawa wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy
dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
3.8.
Wymiana towaru wadliwego nastąpi w ciągu 2 dni od złożenia reklamacji na koszt i ryzyko
wykonawcy w przypadku, gdy:
• dostarczono towar złej jakości,
• dostarczono towar niezgodnie z umową lub zamówieniem częściowym,
• dostarczono towar ze zwłoką
W przypadku, gdy ostatni dzień dostawa 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 punkcie 3.7 niniejszej SIWZ.
3.9.
Zamawiający informuje, że podana powyżej w punkcie 3.1 niniejszej SIWZ ilość
poszczególnych implantów ortopedycznych będący przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego 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.
3.10. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie produktu o określonych w SIWZ
parametrach technicznych, jakościowych, ekspoloatacyjnych i funkcjonalnych, a nie zakup
implantów konkretnego producenta. Z tych względów zamawiający dołożył należytej
staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub
produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w
załącznikach do niej występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań
odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w
kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Z tych
względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za
niezgodną z treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona.
3.11. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik
nr 6 do niniejszej SIWZ.
3.12. Zaoferowane a następnie dostarczone implanty ortopedyczne do zastosowania w
operacjach chirurgii urazowo – ortopedycznej, będące przedmiotem niniejszego
postępowania muszą odpowiadać następującym parametrom technicznym, jakościowymi i
funkcjonalnym określonym poniżej.
3.13. 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:
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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
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, 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.
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3.14. 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
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.
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.
3.15. 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:
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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
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.
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
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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.
3.16. 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
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.
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.
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3.17. 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.
3.18. Dostawa endoprotez połowicznych stawu biodrowego typu AUSTIN-MOORE dla
potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy
Kamieniec 10, o których mowa w punkcie 3.1.6) SIWZ obejmuje:

PAKIET – nr 6
ENDOPROTEZA POŁOWICZNA
MOORE
– w ilości 40 sztuk:

STAWU

BIODROWEGO

TYPU

AUSTIN-

3.19. Dostawa panewek dwumobilnych, bezcementowych stawu biodrowego dla potrzeb
Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10,
o których mowa w punkcie 3.1.7) SIWZ obejmuje:

PAKIET – nr 7
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.
3.20. 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:
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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 63 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.
3.21. 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 punkcie 3.1.9) SIWZ obejmuje:

PAKIET – nr 9
1)

2)

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 – w ilości 10 sztuk
Wsteczny (odkolanowy) z możliwością założenia śruby kompresyjnej kłykciowej.
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.

3.22. 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:
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PAKIET – nr 10
1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)

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.
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 oraz 6,5-7,5 – w ilości 60 sztuk.

3.23. 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 punkcie 3.1.11) SIWZ obejmuje:

PAKIET – nr 11
Zestaw do stabilizacji zewnętrznej złamań kości miednicy typu C-clamp – 1 komplet.
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3.24. 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 punkcie 3.1.12) SIWZ obejmuje:

PAKIET – nr 12
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 tylnoboczna, 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,
przednio-boczna, kostki bocznej piszczeli, drobnych kości stóp – w ilości 100 sztuk.
3.25. 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 punkcie 3.1.13) SIWZ obejmuje:

PAKIET – nr 13
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 – w ilości 100 sztuk,
2) Mocowania typu endo-button na stałej długości pętli – w ilości 60 sztuk,
3) Mocowania typu endo-button samozaciskowej, regulowanej i bezwęzłowej – w ilości
50 sztuk,
4) Mocowania typu endo-button o przełużonej płytce samozaciskowej, regulowanej i
bezwęzłowej – w ilości 5 sztuk.
3.26. 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 punkcie 3.1.14) SIWZ obejmuje:

PAKIET – nr 14
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 – ilości 10 sztuk,
5) Kaniule altroskopowe od 5 do 8 mm (minimum 3 rozmiary) – w ilości 10 sztuk.
- 14 -

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

3.27. 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 punkcie 3.1.15) SIWZ obejmuje:

PAKIET – nr 15
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.
3.28. Dostawa śrub tytanowaych dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których mowa w punkcie 3.1.16)
SIWZ obejmuje:

PAKIET – nr 16
Śruby tytanowe o średnicy 2 mm samowiercące 11-14 mm, mocowane do napędu – w
ilości 30 sztuk.
3.29. Dostawa taśm z materiału plecionego oraz kliei tkankowych dla potrzeb Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o
których mowa w punkcie 3.1.17) SIWZ obejmuje:

PAKIET – nr 17
1)
2)

Taśma z materiału plecionego o szerokości 2 mm do zabiegów artroskopowych – w
ilości 20 sztuk,
Klej tkankowy dwuskładnikowy 2 ml – w ilości 5 sztuk.

3.30. Dostawa implantów w formie żelu dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o których mowa w punkcie 3.1.18)
SIWZ obejmuje:

PAKIET – nr 18
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.
3.31. Dostawa śrub obojczykowych oraz śrub kaniulowanych tytanowych dla potrzeb
Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10,
o których mowa w punkcie 3.1.19) SIWZ obejmuje:
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PAKIET – nr 19
1)
2)

4.

Opis części zamówienia:
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych z podziałem na
19 (dziewiętnaście) Pakietów, których szczegółowy podział oraz zakres został określony
powyżej w punktach 3.13 – 3.31 niniejszej SIWZ.
Zamawiający informuje, że ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub
wszystkich części zamówienia.
Oferta częściowa musi być złożona na cały zakres przedmiotowy danego Pakietu (nie
dopuszcza się składania ofert częściowych w ramach poszczególnych Pakietów).
W przypadku złożenia oferty przetargowej na niepełny zakres przedmiotowy danego
Pakietu oferta ta zostanie przez zamawiającego odrzucona

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

5.

Obowiązek osobistego wykonania zamówienia:
Zamawiający informuje, że nie zastrzega w niniejszym postępowaniu obowiązku
osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją,
w ramach zamówienia na dostawy.

5.1.

6.

Obowiązek zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia:
Zamawiający informuje, że nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

6.1.

7.
7.1.

Śruby obojczykowe kompresyjne o średnicy 5,5 oraz 7,5 mm o długości od 30 do 230
mm – w ilości w ilości 10 sztuk,
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.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:
Zamawiający informuje, że nie planuje w niniejszym postępowaniu przetargowym udzielać
zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i 7) ustawy.
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8.

Opis sposobu przedstawienia oferty wariantowej:
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza w niniejszym postępowaniu przetargowym
do składania ofert wariantowych.

8.1.

9.
9.1.

Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający informuje, że dostawy objęte niniejszym postępowaniem przetargowym mają
zostać zrealizowane w następujących wymaganych terminach:
W terminie 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

10.

Warunki udziału w postępowaniu:

10.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których nie
zachodzi podstawa do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
12-23 i ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy Pzp (szczegółowo określonych w punkcie 11.1 i 11.2
niniejszej SIWZ) oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b
ustawy PZP dotyczące – zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie stawia warunków w tym
zakresie
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a)
wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada niezbędne doświadczenie,
tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej dwie
dostawy implantów ortopedycznych.
UWAGA
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania dostaw w ramach wymaganego warunku
wiedzy i doświadczenia. Warunek ten musi być spełniony:
- samodzielnie przez Wykonawcę, lub
- przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy doświadczenie na zasadach
określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, lub
- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - samodzielnie przez
minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.

10.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.
10.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie
10.1 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
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10.4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w punkcie 10.3
niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając dołączone do oferty zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca polegając na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
zamawiający żąda aby ze złożonego zobowiązania (o którym mowa wyżej) lub innych
dokumentów potwierdzających zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia
zasobów, w sposób jednoznaczny wynikało w szczególności:
a)
jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b)
w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
c)
jaki jest zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
2) zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w punktach 11.1.2) – 11.1.11) i punktach
11.2.1) – 11.2.4) niniejszej SIWZ.
3) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w punkcie 10.3
niniejszej SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a)
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b)
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w punkcie 10.1
niniejszej SIWZ.
10.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka
cywilna), winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki
cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego
niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja
oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako
pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie
zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
10.6. Wszelkie postanowienia niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do
wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
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11.
11.1

Podstawy wykluczenia:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia,
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)
o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.6)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b)
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c)
skarbowe,
d)
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolite Polskiej (Dz. U. poz. 769),
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13,
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne chyba, że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności,
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia,
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu,
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
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zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych,
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544),
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne,
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.
184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
11.2. Ponadto zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, ze zm.) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003
r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, ze zm.),
2) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000
złotych,
3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
wykroczenie, o którym mowa w pkt 2),
4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności.
11.3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
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12.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

UWAGA

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia tzw. „Procedury odwróconej”, zgodnie z postanowieniami
art. 24aa ustawy PZP. W ramach tej procedury zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie
zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.

12.1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:
1) Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – w
zakresie wynikającym z załącznika nr 2 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.
UWAGA
Zamawiający załącza formularz JEDZ w formacie .xml jako załącznik nr 2 do niniejzej SIWZ
oraz informuje, iż w celu jego uzupełnienia należy załącznik pobrać ze strony internetowej
zamawiającego (zakładka ZAMÓWIENIA PUBLICZNE), zapisać na dysku, a następnie
zaimportować i uzupełnić poprzez serwis udostępniony przez Urząd Zamówień Publicznych pod
adresem: https://espd.uzp.gov.pl.
Ponadto zamawiający informuje, że instrukcja poprawnego wypełnienia formularza Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień
Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznychregulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.
Zamawiający informuje, że wykonawca może ograniczyć się do złożenia w części IV sekcji α
(alfa) ogólnego oświadczenia dotyczącego spełnienia wszystkich wymaganych kryteriów
kwalifikacji i nie musi szczegółowo wypełniać sekcji A, B, C i D w części IV oświadczenia w
formie JEDZ.

2)

3)

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także dla
każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia dotyczący tych podmiotów (JEDZ), o którym
mowa w punkcie 12.1.1) niniejszej SIWZ zawierający informacje wymagane w części II
sekcje A (informacje na temat wykonawcy) i sekcja B (informacje na temat
przedstawicieli wykonawcy), w części III (podstawy wykluczenia) oraz w – zakresie w
jakim korzysta z zasobów podmiotu trzeciego – w części IV (kryteria kwalifikacji). Takie
formularze powinny być wypełnione i podpisane przez te podmioty. O ile ma to
znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, należy dołączyć –
dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w części IV.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie w
postaci formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o
którym mowa w punkcie 12.1.1) niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.
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W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być
złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno
być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub
urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14
lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (j.t. Dz. U. z 2019 poz. 540 ze zm.).
12.2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w niniejszym
postępowaniu zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o przynależności albo
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
2) Mając na uwadze powyższe wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej pod adresem: www.szpital-zakopane.pl (zakładka ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w niniejszym punkcie składa każdy z wykonawców z
osobna.
4) W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć
wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
5) Oświadczenie składane jest w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w
elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem na adres
poczty elektronicznej: zp@szpital-zakopane.pl.
6) Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
12.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25
ust.1 składane na wezwanie zamawiającego:
1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie wykonawcy – wykaz dostaw zostanie sporządzony według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli ze złożonego wykazu, o którym
mowa w niniejszym punkcie będzie wynikało, że wykonawca wykonał, co najmniej
dwie dostawy implantów ortopedycznych, wraz z załączeniem dowodów
określających, że te dostawy zostały wykonane należycie.
4)
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informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w
zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
e) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy PZP,
f) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
g) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w
zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy PZP,
i) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (j.t. Dz. U. z 2019 roku poz. 1170 ze zm.).
Wzór oświadczeń wymienionych w punktach 12.3.1f) – 12.3.1i) stanowi załącznik
nr 5 do niniejszej SIWZ.
b)
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

Jeżeli wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych
podmiotów dokumenty wymienione w punktach 12.3.1b) – 12.3.1i) niniejszej SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, dokumenty
wymienione w punkcie 12.3.1b) – 12.3.1i) noniejszej SIWZ składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
a) punkcie 12.3.1b) niniejszej SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany
przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,
b) punktach 12.3.1c) – 12.3.1e) niniejszej SIWZ – składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
• nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w punkcie 12.3.4a) i punkcie 12.3.4b) tiret drugi, powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w 12.3.4b) tiret pierwszy, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w punkcie 12.3.4) niniejszej SIWZ, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Postanowienia punktu 12.3.5) niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednio.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument wskazany w punkcie 12.3.1b) niniejszej SIWZ, składa dokument, o
którym mowa w punkcie 12.3.4a) niniejszej SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby
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złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia punktu 12.3.5) zdanie pierwsze
niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednio.
8) W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy 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.).
9) Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w punkcie 12.1.1) niniejszej
SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich
złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
10) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
11) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli
zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
wykonawcy 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.), a wykonawca w składanej ofercie wskaże
zamawiającemu dostępności tych oświadczeń lub dokumentów.
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia o którym mowa w punkcie 12.3.8)
SIWZ, 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 o którym mowa w punkcie 12.3.8) SIWZ, 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.
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13.

Forma składanych dokumentów:

13.1. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu 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 2016 roku, poz. 1126 ze
zm.), składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej
kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
13.2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
13.3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia, o których mowa w punkcie 13.1 SIWZ, następuje przy użyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
13.4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
13.5. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.

14.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a
także wskazanie osób upoważnionych do porozumiewania się z
wykonawcami:

14.1. Informacje ogólne:
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
Kontakt za pośrednictwem systemu ePUAP (w wyszukiwarce podmiotu należy wpisać
"Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem").
Elektroniczna skrzynka podawcza: /840xk0osil/skrytka
2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: Pan Jarosław
Zając – Główny Specjalista ds. zamówień publicznych, tel. (+48 18) 20–153–51, email:
zp@szpital-zakopane.pl.
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do
formularza do komunikacji.
4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z
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miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi
załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.
8) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przy użyciu poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
9) Znak sprawy: ZP / 05 / 20.
10) Adres poczty elektronicznej: zp@szpital-zakopane.pl.
5)

14.2. ZŁOŻENIE OFERTY W POSTĘPOWANIU:
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla
wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej.
2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w zalecanym formacie danych np.: .doc, .pdf lub w jednym z formatów
danych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12
kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych i podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym
zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę
należy złożyć w oryginale.
3) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. z 2019
roku, poz. 1010), które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa,
powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z
plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
4) Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz
z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
5) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego
na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty
został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
6) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.
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14.3. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania
ofert):
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a
wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż
wskazanych w punkcie 14.2 nineiszej SIWZ, zawiadomień oraz przekazywanie
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do
komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID
postępowania).
2) Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email: zp@szpital-zakopane.pl.
3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w punkcie 14.3.2) nineiszej
SIWZ adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 roku w
sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów
elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
5) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż w terminach określonych w art. 38 ust. 1
ustawy PZP ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie
terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający
zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
6) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w punkcie 14.3.5) niniejszej SIWZ.
7) Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z udzielonymi odpowiedziami
(ewentualnie modyfikacjami zapisów), zamawiający zamieści na stronie internetowej
pod adresem: www.szpital-zakopane.pl (zakładka ZAMÓWIENIA PUBLICZNE).
8) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie zamawiającego.
9) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.
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15.

Wymagania dotyczące wadium:

15.1. Przystępując do przetargu i składając ofertę przetargową na poszczególne Pakiety
wykonawcy są zobowiązani wnieść wadium, łączna wartość wadium dla 19 Pakietów
wynosi 52.550,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt 00/100)
w odpowiedniej wysokości, dla każdego z pakietów, na który wykonawca składa ofertę
przetargową, tj. do:
Nr Pakietu

Kwota Wadium

Nr Pakietu

Kwota Wadium

nr 1

20.000,00 zł

nr 11

300,00 zł

n2

2.000,00 zł

nr 12

1.500,00 zł

nr 3

8.000,00 zł

nr 13

2.000,00 zł

nr 4

4.000,00 zł

nr 14

1.000,00 zł

nr 5

5.000,00 zł

nr 15

1.000,00 zł

nr 6

500,00 zł

nr 16

150,00 zł

nr 7

500,00 zł

nr 17

100,00 zł

nr 8

300,00 zł

nr 18

1.000,00 zł

nr 9

3.000,00 zł

nr 19

200,00 zł

nr 10

2.000,00 zł

RAZEM: 52.550,00 zł
15.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert na czas równy okresowi
związania ofertą.
15.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) Pieniądzu,
2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) Gwarancjach bankowych,
4) Gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z ze zm.).
15.4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Szpitala Powiatowego w
Zakopanem: Bank Ochrony Środowiska o/o Nowy Targ Nr rachunku 49 1540 1115 2043
6050 5969 0002 z dopiskiem „wadium przetargowe – ZP / 05 / 20”.
15.5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków
pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, o którym mowa w punkcie 15.4
niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny
wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
15.6. Wadium w pozostałych formach winno być wniesione do Zamawiającego w sposób jak
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15.7.

15.8.
15.9.

15.10.

złożenie oferty (opisany w Punkcie 14.2 niniejszej SIWZ) lub na adres poczty elektronicznej
przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga wniesienia oryginału
dokumentu elektronicznego. Jako oryginał dokumentu elektronicznego zamawiający
rozumie dokument w formie elektronicznej wystawiony przez gwaranta/poręczyciela lub
dokument
podpisany
przez
gwaranta/poręczyciela
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym. Warunku powyższego nie spełnia kopia elektroniczna dokumentu
podpisana przez wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować zamawiającemu
wypłatę wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5
pkt 1) i 3) ustawy PZP.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek
warunków ograniczających
zamawiającemu wypłacenie wadium.
Zamawiający nie dopuszcza postanowień określających, że zwrot, przez podmiot inny niż
zamawiający, dokumentu ustanawiającego wadium wnoszonego w formach innych niż w
pieniądzu, powoduje wygaśnięcie tego wadium, w sytuacji gdy zamawiający nie dokonał
zwrotu tego wadium zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie.
Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach i w trybie art. 46 ustawy PZP.

16.

Termin związania ofertą:

16.1. Zamawiający informuje, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.
Bieg terminu związania złożoną ofertą przetargową rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
16.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia
umowy, samodzielnie lub na wniosek zamawiającego z tym, że zamawiający może tylko
raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
16.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.
16.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

17.

Opis sposobu przygotowania oferty:

17.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do niniejszej SIWZ, zawierający wymienione w nim informacje w szczególności:
a)
wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia,
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cenę ofertową brutto (z osobna dla każdego z Pakietów od 1 do 19) za
wykonanie dostaw będących przedmiotem niniejszego postępowania oraz cen
jednostkowych poszczególnych implantów ortopedycznych,
c)
zobowiązanie dotyczące wielkości utworzonego depozytu,
d)
adres poczty elektronicznej i/lub wykonawca może podać adres skrzynki ePUAP,
na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem,
e)
oświadczenie o wypełnieniu przez wykonawcę obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,
f)
oświadczenie o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i projektu umowy bez
zastrzeżeń,
g)
zobowiązanie dotyczące warunków płatności,
h)
oświadczenie o okresie związania ofertą,
i)
oświadczenie w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa,
j)
wykonawca może wskazać, czy zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub
dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, 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,
k)
a także wskazanie, czy wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia z
udziałem podwykonawców oraz podać zakres prac powierzony podwykonawcom
i nazwy firm,
Brak podania któregokolwiek z ww. elementów (z wyjątkiem lit. g) – k) spowoduje
odrzucenie oferty wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień art. 87 ustawy PZP.
b)

UWAGA
Zamawiający informuje, że dopuszcza się złożenie formularza oferty przetargowej tylko dla tych Pakietów,
na które wykonawca składa swoją ofertę przetargową.
Mając na uwadze powyższe zamawiający informuje, że składany formularz ofertowy winien obowiązkowo
składać się z: wstępu, tj. wierszy nr 1 – 2 i zakończenia tj. wierszy 5 – 12 oraz z wierszy nr 3… – 4… w
zakresie pakietów na które wykonawca zamierza złożyć swoją ofertę.

2)
3)

4)

Oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie 12.1 niniejszej SIWZ,
Oryginał dokumentu wadialnego potwierdzającego wniesienie przez wykonawcę
wadium w innej formie niż pieniężnej (odpowiadający wymaganiom określonym w
punkcie 15 niniejszej SIWZ),
Ewentualnie, gdy zachodzą okoliczności, o których mowa niżej wykonawca
zobowiązany jest ponadto do złożenia następujących dokumentów:
a) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest złożyć pisemne
zobowiązania lub inny dokument potwierdzający zobowiązanie podmiotu trzeciego
do udostępnienia zasobów odpowiadające wymaganiom określonym w punktach
10.3 i 10.4 niniejszej SIWZ,
b) wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić zgodnie z
postanowieniami art. 23 ust. 2 ustawy PZP pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne
pełnomocnictwo (spełniające wymagania określone w punkcie 10.5 niniejszej
SIWZ) podpisane przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie należy
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załączyć do składanej oferty.
17.2. Szczegółowe zasady składania ofert zawiera punkt 14.2 niniejszej SIWZ.
17.3. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Za osoby
uprawnione do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań uznaje
się osoby wskazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, osoby wykazane
w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub osoby legitymujące się
odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej.
17.4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub
urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego
1991 roku – Prawo o notariacie (j.t. Dz. U. z 2019 poz. 540 ze zm.).
17.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych
przez danego wykonawcę.
17.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
17.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art.
93 ust. 4 ustawowy PZP.
17.8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od
chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t.
Dz. U. z 2019 roku, poz. 1010), jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie
mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
17.9. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 roku (sygn. III CZP 74/05)
ich odtajnieniem.

18.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

18.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu nie później niż do dnia 03 kwietnia
2020 roku, do godziny 9:00.
18.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03 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).
18.3. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy PZP.
18.4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza
prywatnego.
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18.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej pod adresem
www.szpital-zakopane.pl (zakładka ZAMÓWIENIA PUBLICZNE) informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) cen, wiekości depozytu, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności
zawartych w ofertach.

19.

Opis sposobu obliczenia ceny:

19.1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien
w łącznej cenie ofertowej brutto (z osobna dla Pakietów nr 1 – nr 19) ująć wszelkie koszty
niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić
inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę.
19.2. Zamawiający informuje, że cenę oferty należy podać w formie ryczałtu z osobna dla
każdego z Pakietów, na który wykonawca składa ofertę przetargową przy jednoczesnym
określeniu cen jednostkowych poszczególnych implantów ortopedycznych wchodzących w
zakres danego Pakietu zgodne ze wzorem formularza oferty określonym w załączniku nr 1
do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do podania łącznej ceny ryczałtowej
poszczególnych Pakietów wraz z należnym na dzień składania oferty przetargowej
podatkiem VAT za wykonanie dostaw objętych niniejszym zamówieniem, zgodne ze
wzorem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ.
19.3. Ponadto zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami art. 91 ust. 3a ustawy –
Prawo zamówień publicznych, cyt. „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. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku”.
19.4. Cenę oferty, o której mowa w punkcie 19 niniejszej SIWZ należy obliczyć metodą własną,
opartą na rachunku ekonomicznym kalkulacji ceny i kalkulacji szczegółowej, przy
zachowaniu następujących założeń:
1)
zakres świadczenia oraz niezbędnych prac związanych z jego wykonaniem, który jest
podstawą do określenia tej ceny, musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do
prawidłowego zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z postanowień punktu 3
niniejszej SIWZ oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak również w
nim nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi
następujące koszty: zakupu, koszty związane z dostawą implantów do Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania,
czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką,
ewentualne opłaty celne, użyczenia instrumentarium, napędów, rozwiertaków itp.
oraz koszty wynikające z umowy, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
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19.5. Przed złożeniem oferty, wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z
przedmiotem oraz zakresem zamówienia. Na wykonawcy przystępującym do przetargu
ciąży obowiązek dokonania niezbędnych sprawdzeń, wyliczeń, ekspertyz w celu
zapewnienia jednoznaczności składanej oferty zarówno w zakresie cenowo –
przedmiotowym, jak również odnośnie terminów wykonania dostawy.
19.6. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w obliczeniu ceny ofertowej obciążają wyłącznie
Wykonawcę niniejszego zamówienia. W związku z czym wykonawca musi przewidzieć
wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę, o której mowa w punkcie 19 SIWZ.
19.7. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w niej skład
elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru oferty
najkorzystniejszej.
19.8. Cena określona według wymogów określonych powyżej przez wykonawcę zostanie
ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie, za wyjątkiem sytuacji, o
której mowa w § 9 projektu umowy (załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ).

20.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu
oceny ofert:

20.1. Za ofertę najkorzystniejszą w ramach poszczególnych Pakietów (nr 1 – nr 19) zostanie
uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1)
„Łączna cena ofertowa brutto” – C
2)
„Wielkość depozytu” – D
20.2. Powyższym kryteriom zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium

Waga
[%]

Liczba
punktów

Sposób oceny wg wzoru

W zakresie Pakietów nr 1 – nr 19
Łączna cena
ofertowa
brutto
Wielkość
depozytu

RAZEM

95%

95

5%

5

100%

100

Cena najtańszej oferty z pośród złożonych ofert
C = ------------------------------------------------------------------ x 95 pkt
Cena badanej oferty
a) depozyt w ilości 1 sztuki każdego asortymentu – 0 punktów,
b) depozyt w ilości 2 sztuk każdego asortymentu – 3 punkty,
c) depozyt w ilości 3 i więcej sztuk każdego asortymentu – 5
punktów.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

20.3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego
wzoru:
L=C+D
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,
D – punkty uzyskane w kryterium „Wielkość depozytu”.
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20.4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na
podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez wykonawcę w ofercie i
przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
20.5. Ocena punktowa w kryterium „Wielkość depozytu” dokonana zostanie na podstawie ilości
sztuk każdego asortymentu wskazanego przez wykonawcę w ofercie i przeliczonego
według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
Zamawiający zastrzega, że wykonawca w składanej ofercie przetargowej jest zobowiązany
podać wielkość oferowanego depozytu w ilości sztuk każdego asortymentu będącego
przedmiotem umowy, przy zastrzeżeniu, że minimalny depozyt to 1 sztuka każdego rodzaju
asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez zamawiającego każdego
elementu przedmiotu zamówienia).
20.6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.
20.7. Zamawiający udzieli zamówienia w ramach poszczególnych Pakietów (nr 1 – nr 19)
wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w
ustawie PZP, oraz w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane kryteria wyboru.
20.8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostaną
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
20.9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

21.

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

21.1. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
21.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy
regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z
nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania
konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),
wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego
członków do czasu wykonania zamówienia.
21.3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru zamawiającego stanowiącego załącznik nr 6 do
niniejszej SIWZ.
21.4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
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21.5. Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który
złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

22.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy:

22.1. Zamawiający informuje, że postanowił w niniejszym postępowaniu przetargowym odstąpić
od obowiązku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

23.

Wymagania i informacje dotyczące umowy o podwykonawstwo:

23.1. Zamawiający działając na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez
wykonawcę (w formularzu ofertowym załacznik nr 1 do niniejszej SIWZ) części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę (o
ile są znani na etapie składania oferty) firm podwykonawców.
23.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
23.3. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
23.4. Postanowienia punktu 23.2 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
23.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

24.

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego:

24.1. Zamawiający informuje, że wymaga od wykonawcy aby zawarł z zamawiającym umowę w
sprawie niniejszego zamówienia publicznego pod rygorem nieważności w formie pisemnej
na warunkach szczegółowo określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do
niniejszej SIWZ.
24.2. Zamawiający informuje, że w projekcie umowy (stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ)
zawarł istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy, które w szczególności dotyczące:
1) Opisu przedmiotu zamówienia,
2) Warunków związanych z realizacją, wykonaniem przedmiotu umowy,
3) Wysokość kar umownych z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy,
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4) Warunki zamiany umowy,
5) Warunków płatności,
6) Warunków rozwiązania umowy.
24.3. Złożenie oferty przetargowej a tym samym przyjęcie warunków przetargu przez
Wykonawcę jest równoznaczne z akceptacją, przyjęciem postanowień projektu umowy
proponowanych przez zamawiającego.
24.4. Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będzie dokonywane w złotych polskich
(PLN).

25.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

25.1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.), przysługują wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy.
25.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
25.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
25.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
25.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
25.6. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w
art. 180 ust. 5 utawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w
inny sposób,
25.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,
25.8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 25.6 i 25.7 SIWZ wnosi się:
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1)

w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia,
25.9. Przepisy dotyczące odwołania i skargi zostały szczegółowo uregulowane w dziale VI
postanowieniami art. 179 – 198g ustawy – Prawo zamówień publicznych.

26.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

26.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem, ulica Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, kontakt: telefon
(+48 18) 20-120-21, fax (+48 18) 20-153-51, adres e-mail: sekretariat@szpitalzakopane.pl;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Powiatowy im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem jest Pan Andrzej Skupień, kontakt: telefon (+48 18) 20120-21 wew. 318, adres e-mail: iod@szpital-zakopane.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa
do Szpitala Powiatowego w Zakopanem implantów do zastosowania w operacjach
chirurgii urazowo – ortopedycznej”, znak sprawy: ZP/05/20, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z
2019 roku, poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
−
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
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−

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych 1;
−
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO 2;
−
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
−
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
−
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
26.2. Ponadto zamawiający informuje, że wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą
m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny
przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i
od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny
wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba
fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14
RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane
pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których
mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
26.3. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku
z udziałem wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany
do złożenia w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

27.

Zestawienie załączników:

27.1. Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
1) Załącznik nr 1
– Wzór formularza oferty przetargowej,
2) Załącznik nr 2
– Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ),
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
1
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3)
4)

Załącznik nr 3

– Wzór wykazu dostaw,

Załącznik nr 4

– Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej,

5)
6)
7)

Załącznik nr 5

– Wzór oświadczeń o braku podstaw wykluczenia,

Załącznik nr 6

– Projekt umowy,

Załącznik nr 7

– Klucz publiczny.

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO

Niniejszą SIWZ zatwierdzam:

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Zakopane, dnia 27 lutego 2020 roku

mgr Regina Tokarz
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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;

190

20

210
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4.
5.
6.
7.
8.

ceramiczny
lub
polietylenowy
płaski
lub
polietylenowy z okapem
Insert wykonany z polietylenu nasyconego
witaminą E, 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
20

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
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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.*
* Niewłaściwe skreślić

60

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
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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*:

…………………… , ….. 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 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

100
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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.*
* 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
pierwotnego
kompatybilny
z
systemem
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
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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.

Ilość

Charakterystyka opis
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
(Distal
Cur
First)
Instrumentarium
DCF
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.*
* Niewłaściwe skreślić
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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
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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

1.

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.

70

Cena jedn.
netto

Wartość
netto

VAT
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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.).
4.5. 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
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 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.

Charakterystyka opis

Ilość

1.

ENDOPROTEZA
POŁOWICZNA
STAWU
BIODROWEGO TYPU AUSTIN-MOORE

40

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.).
4.6. 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
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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
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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 63
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
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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:

……… sztuk

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

60
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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
przez przemieszczeniem
20.

Wkręty kaniulowane tytanowe o średnicy 4,5 oraz
7 mm

120

21.

Klamry kostne

10

Płytki rekonstrukcyjne do złamań miednicy

50

22.
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 oraz 6,5-7,5

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
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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
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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*:

…………………… , ….. 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 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
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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
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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
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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
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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
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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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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 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
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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 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 SIWZ

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych
Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) stanowi odrębny plik
w formacie .xml, który znajduje się na stronie internetowej zamawiającego w miejscu publikacji niniejszej
SIWZ do pobrania pod adresem: https://szpital-zakopane.pl/zamowienia_publiczne/.

UWAGA
Celem uzupełnienia oświadczenia w formie JEDZ należy je pobrać, ze strony internetowej zamawiającego
(załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ stanowi plik w formacie xml), który natępnie należy zapisać na dysku,
a następnie zaimportować i uzupełnić poprzez serwis udstępniony przez Urząd Zamówień Publicznych
pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl.
Serwis nie archiwizuje plików.
Ponadto zamawiający informuje, że instrukcja poprawnego wypełnienia formularza Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień
Publicznych
pod
adresem:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznychregulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.
Zamawiający informuje, że wykonawca może ograniczyć się do złożenia w części IV sekcji α (alfa)
ogólnego oświadczenia dotyczącego spełnienia wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji i nie musi
szczegółowo wypełniać sekcji A, B, C i D w części IV oświadczenia w formie JEDZ.
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Załącznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ

WYKONANYCH DOSTAW
Przystępując do postępowania pn.: „Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem implantów do
zastosowania w operacjach chirurgii urazowo – ortopedycznej”
Działając w imieniu wykonawcy: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę i adres wykonawcy)

Składam wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Nazwa (Wykonawcy) podmiotu wykazującego
spełnianie warunku
Podmiot, na rzecz którego dostawa została
wykonana

1.

Czy zamówienie dotyczyło wykonania dostawy
implantów ortopedycznych?
TAK* / NIE*

Elementy, które winna zawierać wykonana
dostaw
Wartość dostawy
Czas realizacji początek i koniec (d/m/r)
Nazwa (Wykonawcy) podmiotu wykazującego
spełnianie warunku
Podmiot, na rzecz którego dostawa została
wykonana

2.

Czy zamówienie dotyczyło wykonania dostawy
implantów ortopedycznych?
TAK* / NIE*

Elementy, które winna zawierać wykonana
dostaw
Wartość dostawy
Czas realizacji początek i koniec (d/m/r)

* Niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są 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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OŚWIADCZENIE

Załącznik nr 4 do SIWZ

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Będąc uczestnikiem postępowania pn.: „Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem implantów
do zastosowania w operacjach chirurgii urazowo – ortopedycznej”
Działając w imieniu wykonawcy: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę i adres wykonawcy)

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej (www.szpitalzakopane.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuję zamawiającemu niniejszed
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

Po zapoznaniu się z udostępnionymi przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacjami, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP składam oświadczenie, że
przynależę* / nie przynależę* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy PZP.
* niepotrzebne skreślić

Przynależę do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami będącymi uczestnikami
niniejszego postępowania przetargowego:
1. …………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………..……
2.
………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………..
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są 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 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
Przystępując do postępowania pn.: „Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem implantów do
zastosowania w operacjach chirurgii urazowo – ortopedycznej”
Działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę i adres wykonawcy)

Oświadczam,
1.

o braku orzeczenia wobec mnie tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne;

2.

o braku wobec mnie wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę
ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP;

3.

o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2019 roku poz. 1170 ze zm.);

4.

o braku wydania wobec mnie prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.*

* w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – należy usunąć to oświadczenie z tego wzoru i złożyć dokument
potwierdzający dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są 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 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
zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

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
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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
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4)
5)
6)
7)
8)

3.

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, 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:
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
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piszczelowym w minimum 7 rozmiarach. Komplet cementu kostnego 2 x 20g.
7.

Dostawa endoprotez połowicznych stawu biodrowego typu AUSTIN-MOORE dla potrzeb
Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10,
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 63 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,
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2)

11.

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.
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.

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 oraz 6,5-7,5 – w ilości 60 sztuk.
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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.

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
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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.
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)

niezbędne do wykonywania wszystkich powyższych poszczególnych rodzajów operacji.
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22.

23.
24.

25.

26.

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
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.

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.
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4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

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
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.

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.
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4.

5.

6.
7.
8.
9.

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.
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,
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11)
12)
13)

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

jednej endoprotezy kłykciowej stawu kolanowego – bezcementowej, o której mowa w §
1 ust. 5 umowy w wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednej endoprotezy jednoprzedziałowej stawu kolanowego, o której mowa w § 1 ust. 6
umowy w wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
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,
jednej panewki dwumobilnej, bezcementowej stawu biodrowego, o której mowa w § 1
ust. 8 umowy w wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednej panewki dwumobilnej, cementowanej stawu biodrowego, o której mowa w § 1
ust. 9 umowy w wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
jednego gwoździa do kości ramiennej, o którym mowa w § 1 ust. 10 pkt 1a) umowy w
wysokości ................. zł brutto w tym ..... należnego podatku VAT,
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,
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32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)

48)
49)

50)

51)

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,
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,
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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,
53) 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,
54) 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,
55) 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,
56) 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,
57) 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.
52)

3.

4.

§6
Warunki płatności

1.

Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie będzie płatne, fakturami częściowymi, po
odbiorze każdorazowej dostawy w terminie 30 dni po przedłożeniu faktury VAT przez
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2.

3.
4.

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.

3.
4.
5.

Strony postanawiają, że w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy
naliczone będą kary umowne.
Dostawca płaci Zamawiającemu karę umowną:
1)
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).

§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.
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§9
Warunki zmiany umowy
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

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,
4)
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
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

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
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
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14.

15.

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.

§ 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:
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