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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304637-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Kościan: Protezy ortopedyczne
2014/S 172-304637

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
ul. Szpitalna 7
Osoba do kontaktów: Wiesław Nowak
64-000 Kościan
POLSKA
Tel.:  +48 655250317
E-mail: zp.spzozkoscian@post.pl
Faks:  +48 655120707
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://szpital.koscian.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
Podmiot prawa publicznego

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 endoprotez ortopedycznych oraz implantów do wykonywania zabiegów ortopedycznych wraz z
dzierżawą systemów ich mocowania..

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Dzierżawa
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: SPZOZ w
Kościanie, ul. Szpitalna 7.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304637-2014:TEXT:PL:HTML
mailto:zp.spzozkoscian@post.pl
http://szpital.koscian.pl
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Kod NUTS 

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
Dostawa endoprotez ortopedycznych oraz implantów do wykonywania zabiegów ortopedycznych wraz z
dzierżawą systemu ich mocowania obejmującego: dzierżawę niezbędnych urządzeń, dzierżawę niezbędnego
instrumentarium wraz z opisami technik operacyjnych. Zamawiający wymaga utworzenia przez wykonawcę
magazynu implantów w pełnej gamie rozmiarów (wszystkie rozmiary po 1 szt.) na terenie Zamawiającego w
ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. Faktury będą wystawione po przeprowadzonym w szczepie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183200

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 jednej lub więcej 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:
15 pakietów.
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 1 600 000 i 1 700 000 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: pakiet nr 1
1) Krótki opis

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego 1

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183200

3) Wielkość lub zakres
7 pozycji asortymentowych
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 240 000 i 245 000 PLN
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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: 2
Nazwa: pakiet nr 2
1) Krótki opis

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego 2.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183200

3) Wielkość lub zakres
6 pozycji asortymentowych
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 290 000 i 295 000 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: 3
Nazwa: Pakiet nr 3
1) Krótki opis

Endoproteza cementowa bipolarna stawu biodrowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183200

3) Wielkość lub zakres
6 pozycji asortymentowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 45 000 i 47 000 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: 4
Nazwa: Pakiet nr 4
1) Krótki opis

Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego 2.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183200

3) Wielkość lub zakres
8 pozycji asortymentowych
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 52 000 i 55 000 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
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Część nr: 5
Nazwa: Pakiet nr 5
1) Krótki opis

Śruby kaniulowane.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183200

3) Wielkość lub zakres
4 pozycje asortymentowe.
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 10 000 i 11 000 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: 6
Nazwa: Pakiet nr 6
1) Krótki opis

System stalowych gwoździ sródszpikowych, udowych i piszczelowych, odpiętowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183200

3) Wielkość lub zakres
6 pozycji asortymentowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 48 000 i 50 000 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: Pakiet nr 7
1) Krótki opis

Implanty do ACL, barku i zestaw do szycia łąkotek, ostrza do pił, końcówki shavera.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183200

3) Wielkość lub zakres
14 pozycji asortymentowych
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 220 000 i 225 000 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: 8
Nazwa: Pakiet nr 8
1) Krótki opis
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System płyt DHS, DCS.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183200

3) Wielkość lub zakres
7 pozycji asortymentowych
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 64 000 i 65 000 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: 9
Nazwa: Pakiet nr 9
1) Krótki opis

Płytki tytanowe do nasad kości promieniowej, lokciowej, ramiennej i do kości strzałkowej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183200

3) Wielkość lub zakres
14 pozycji asortymentowych
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 56 000 i 58 000 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: 10
Nazwa: Pakiet nr 10
1) Krótki opis

System trzpieni bezcementowych krótkotrzpieniowych tzw. ”short stem” 2.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183200

3) Wielkość lub zakres
1 pozycja asortymentowa
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 46 000 i 47 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11
Nazwa: Pakiet nr 11
1) Krótki opis

Płytki tytanowe do nasad kości promieniowej, łokciowej, ramiennej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183200

3) Wielkość lub zakres
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14 pozycji asortymentowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 79 000 i 80 000 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: 12
Nazwa: Pakiet nr 12
1) Krótki opis

Płyty anatomiczne do dalszej nasady kości ramiennej od strony przyśrodkowej i tylnobocznej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183200

3) Wielkość lub zakres
18 pozycji asortymentowych
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 82 000 i 84 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13
Nazwa: Pakiet nr 13
1) Krótki opis

Implanty drobne środręcze, paliczki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183200

3) Wielkość lub zakres
9 pozycji asortymentowych
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 10 000 i 11 000 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: 14
Nazwa: Pakiet nr 14
1) Krótki opis

Endoprotezy stawu kolanowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183200

3) Wielkość lub zakres
2 pozycje asortymentowe.
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 407 000 i 410 000 PLN

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15
Nazwa: Pakiet nr 15
1) Krótki opis

System do złamań okołoprotezowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183200

3) Wielkość lub zakres
1 pozycja asortymentowa.
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 9 500 i 10 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 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:
Pakiet 1 : 2 000 PLN,
Pakiet 2 : 2 000 PLN,
Pakiet 3: 400 PLN,
Pakiet 4: 500 PLN,
Pakiet 5: 100 PLN,
Pakiet 6: 400 PLN,
Pakiet 7: 1 500 PLN,
Pakiet 8: 600 PLN,
Pakiet 9: 500 PLN,
Pakiet 10: 400 PLN,
Pakiet 11: 700 PLN,
Pakiet 12: 800 PLN,
Pakiet 13: 100 PLN,
Pakiet 14: 4 000 PLN,
Pakiet 15: 50 PLN.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone przez Zamawiającego, przelewem na podstawie prawidłowo
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w terminie 30 dni od dnia doręczenia poprawnie zredagowanej
faktury. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć
Zamawiającemu stosowną umowę konsorcjum zawierającą w swojej treści minimum następujące
postanowienia: określenie celu gospodarczego, określenie, który z podmiotów jest upoważniony do
występowania w imieniu pozostałych przy realizacji ww. zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum
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obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi, zakaz zmian w umowie bez
zgody Zamawiającego

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

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: Brak warunku szczegółowego.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca posiada opłaconą
polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający ubezpieczenie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Pakiet 1: 200 000 PLN,
Pakiet 2: 200 000 PLN,
Pakiet 3: 40 000 PLN,
Pakiet 4: 40 000 PLN,
Pakiet 5: 20 000 PLN,
Pakiet 6: 40 000 PLN,
Pakiet 7: 150 000 PLN,
Pakiet 8: 50 000 PLN,
Pakiet 9: 40 000 PLN,
Pakiet 10: 30 000 PLN,
Pakiet 11: 80 000 PLN,
Pakiet 12: 80 000 PLN,
Pakiet 13: 5 000 PLN,
Pakiet 14: 300 000 PLN,
Pakiet 15: 5 000 PLN.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Brak warunku szczegółowego.

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
Otwarta

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
Najniższa cena
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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:
SPZOZEPII/23/26/14

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.10.2014 - 10:00

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: 15.10.2014 - 10:05
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: 12 miesięcy.

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
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17
Warszawa
POLSKA

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. 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. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie:
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1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku
nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do
złożenia
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w
przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania
ocenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
albo )opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej
ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo
zapytania o cenę.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17
Warszawa
POLSKA

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
4.9.2014


