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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:223741-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Zamość: Implanty ortopedyczne
2016/S 125-223741

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
ul. Peowiaków 1
Punkt kontaktowy: Dział Obsługi Szpitala pok. 222
Osoba do kontaktów: Elżbieta Bartnik
22-400 Zamość
Polska
Tel.:  +48 846775031
E-mail: szpitalniepublicznyzam@wp.pl 
Faks:  +48 846385145
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa materiałów do zabiegów ortopedycznych Nr sprawy: 7/PN/16.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zamojski
Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
ul. Peowiaków 1

mailto:szpitalniepublicznyzam@wp.pl
www.szpital.com.pl
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22-400 Zamość.
Kod NUTS PL,PL31

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez, implantów, oraz gwoździ, wkrętów, śrub, płytek zgodnie z
wyszczególnieniem zawartym w zadaniach nr 1–10.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100, 33183000, 33141700

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Zamówienie podzielone jest na 10 zadań, których szczegółowy wykaz asortymentowo-ilościowy zawiera
„Formularz asortymentowo-cenowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 870 870 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Zadanie nr 1
1) Krótki opis

Dostawa różnych gwoździ, śrub, wkrętów, płytek stosowanych przy zabiegach ortopedycznych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100, 33183000, 33141700

3) Wielkość lub zakres
63 pozycje asortymentowe.
Szacunkowa wartość bez VAT: 321 110 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 2
Nazwa: Zadanie nr 2
1) Krótki opis

Trzpienie, wkładki, śruby, panewki, cement – stosowane przy zabiegach endoprotezoplastyki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100, 33183000, 33141700

3) Wielkość lub zakres
27 pozycji asortymentowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 804 250 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Zadanie nr 3
1) Krótki opis

Głowy, panewki, trzpień, cement kostny stosowane w zabiegach endoprotezoplastyki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100, 33183000, 33141700

3) Wielkość lub zakres
5 pozycji asortymentowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 111 110 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Zadanie nr 4
1) Krótki opis

Płyty krętarzowe, kable, zaciski.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100, 33183000, 33141700

3) Wielkość lub zakres
5 pozycji asortymentowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 23 100 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Zadanie nr 5
1) Krótki opis

Części protez stawu kolanowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100, 33183000, 33141700
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3) Wielkość lub zakres
5 pozycji asortymentowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 204 850 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Zadanie nr 6
1) Krótki opis

Części do zabiegów endoprotezoplastyki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100, 33183000, 33141700

3) Wielkość lub zakres
8 pozycji asortymentowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 67 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Zadanie nr 7
1) Krótki opis

Implanty rekonstrukcyjne barku, stawu kolanowego, różne materiały ortopedyczne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100, 33183000, 33141700

3) Wielkość lub zakres
38 pozycji asortymentowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 129 880 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Zadanie nr 8
1) Krótki opis

Implanty rekonstrukcyjne barku, stawu kolanowego, zestaw do szycia łękotek.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100, 33183000, 33141700

3) Wielkość lub zakres
6 pozycji asortymentowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 61 250 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 9
Nazwa: Zadanie nr 9
1) Krótki opis

Implanty rekonstrukcyjne w uszkodzeniach różnych stawów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100, 33183000, 33141700

3) Wielkość lub zakres
11 pozycji asortymentowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 70 270 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: Zadanie nr 10
1) Krótki opis

Implanty do rekonstrukcji uszkodzonych ścięgien i wiązadeł.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100, 33183000, 33141700

3) Wielkość lub zakres
4 pozycje asortymentowe.
Szacunkowa wartość bez VAT: 78 050 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Ustala się wadium dla całości zamówienia w wysokości: 18 705,00 PLN, słownie: osiemnaście tysięcy
siedemset pięć złotych, w skład którego wchodzą następujące części:
Zadanie nr 1: w wysokości: 3 211,00 PLN
Zadanie nr 2: w wysokości: 8 042,00 PLN
Zadanie nr 3: w wysokości: 1 111,00 PLN
Zadanie nr 4: w wysokości: 231,00 PLN
Zadanie nr 5: w wysokości: 2 048,00 PLN
Zadanie nr 6: w wysokości: 670,00 PLN
Zadanie nr 7: w wysokości: 1 298,00 PLN
Zadanie nr 8: w wysokości: 612,00 PLN
Zadanie nr 9: w wysokości: 702,00 PLN
Zadanie nr 10: w wysokości: 780,00 PLN
2. Wadium może być wnoszone w:
a) pieniądzu, płatne przelewem na konto:
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Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. w banku: PEKAO S.A. O /Zamość nr konta: 43 1240 2816 1111
0010 0428 7945 z zaznaczeniem: „WADIUM – Dostawa materiałów do zabiegów ortopedycznych, zdanie nr....
Nr sprawy 7/PN/16”.
Do oferty należy załączyć oryginał lub kopię dokumentu, potwierdzającego wniesienie wadium w formie
pieniężnej. Wadium uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego
nie później niż w dniu otwarcia ofert.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Rozliczenia mogą odbywać się tylko w złotówkach.
Na podstawie raport zużycia endoprotez/implantów Wykonawca wystawi fakturę VAT, która zostanie przesłana
do Zamawiającego w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę raportu zużycia endoprotez/
implantów. Za wyroby medyczne dostarczane sukcesywnie na zamówienie faktura będzie wystawiona na
podstawie zamówienia i wraz z zamówionym towarem zostanie przesłana do Zamawiającego (dotyczy narzędzi
„drobnych”)
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za otrzymany towar ustaloną cenę przelewem na konto Wykonawcy
w terminie 30 dni, licząc od daty wystawienia faktury .Jako datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia
rachunku
bankowego Zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenia zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 oraz spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 5
b) ) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzjiwłaściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z
wykonawców oddzielnie.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
— zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 131e ust. 1 pkt 2 ustawy,

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie precyzuje
w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób
szczególny.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca powinien złożyć oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art.22
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana w
oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca powinien złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Ocena
spełniania powyższego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
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IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 95
2. Termin realizacji dostawy. Waga 5

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
7/PN/16

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 10.8.2016 -
11:30
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.8.2016 - 11:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 10.8.2016 - 12:00
Miejscowość:
W sali konferencyjnej, budynek administracji, II piętro w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym Sp. z o.o.,
ul.Peowiaków 1, 22-400 Zamość
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2017.

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
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ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2. Termin wniesienia odwołania wobec czynności Zamawiającego wynosi:
a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –
jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną.
b) 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Termin wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wynosi 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Termin wniesienia odwołania wobec czynności innych niż wymienione w pkt. 2. i 3. wynosi 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Termin na wniesienie odwołania w przypadku, gdy Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej wynosi 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, z tym, że jeżeli Zamawiający nie opublikował w/w ogłoszenia termin na
wniesienie odwołania wynosi 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
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.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.6.2016


