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ISTOTNYCH

SPECYFIKACJA
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

„DOSTAWA

IMPLANTÓW
ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, ORTOPEDYCZNYCH”
o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Materiały przetargowe przygotowane przez
Komisje Przetargową powołaną
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………………………………………………………….
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Ełk, 2015-10-12
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 18/2015-DZP/PNO. Nazwa
zadania: „Dostawa implantów oraz wyrobów medycznych, ortopedycznych”.
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego
108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
Adres zamawiającego
Kościuszki 30
Kod Miejscowość
19-300 Ełk
Telefon:
87 621-98-03
Faks:
87 621-98-07
adres strony internetowej
www.108spzoz.elk.pl
adres poczty elektronicznej
zp@108spzoz.elk.pl
Godziny urzędowania:
od 07:30 do 15:05
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 28
maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych,
opublikowany w Dz. U. z 2013 r. poz. 907, wraz ze zmianami opublikowanymi w Dz. U. z 2013 r. poz.
984, poz. 1047, poz. 1473, z 2013 r. poz. 423 , a także wydane na podstawie niniejszej ustawy
Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:
1)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231),
2)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 282 poz. 1692),
2)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi publikacji Unii europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1735)..
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej
progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46
Prawa zamówień publicznych.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie
mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę
wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia - zadania od 1 do 10.
2. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania, jednak
nie więcej niż dopuszczalna liczba zadań.
3. Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje 9 Zadań.
Przedmioty dostawy zamieszczone w ofercie powinny posiadać dokładny i czytelny opis
przedmiotu zamówienia na opakowaniu oraz stosowne certyfikaty lub atesty dopuszczające
ich stosowanie w służbie zdrowia zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej (powinny
odpowiadać określonym normom lub specyfikacjom technicznym, posiadać aktualne świadectwo
dopuszczenia do obrotu oferowanych środków wymagane prawem).
Przedmioty dostawy zamieszczone w ofercie powinny być bezpieczne w użyciu dla pacjentów
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oraz dla personelu.
Oznakowanie dostarczonych wyrobów, instrukcje użytkowania, opis wyrobu, etykiety (oryginalne)
muszą być sporządzone w języku polskim.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości towaru niż podane
w Załączniku Nr 2.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy
pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ
i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno / użytkowych nie
gorszych niż , podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
Zadanie nr 1 - Implanty rekonstrukcyjne stawu kolanowego

L.p.

Nazwa

J.M.

Ilość

Staw Kolanowy
1

więzadło PCL, 80 włókien

szt.

1

2

więzadło ACL lewe, 80 włókien

szt.

1

3

więzadło ACL prawe, 80 włókien

szt.

1

4

więzadło ACL lewe, 100 włókien

szt.

2

5

więzadło ACL prawe, 100 włókien

szt.

2

6

więzadło ACL lewe, 120 włókien

szt.

1

7

więzadło ACL prawe, 120 włókien
Kaniulowane śruby interferencyjne do kolana

szt.

1

8

tytanowa śruba interferencyjna 10mm x 30mm

9

tytanowa śruba interferencyjna 9mm x 40mm

szt.

18

szt.

10

10

tytanowa śruba interferencyjna 9mm x 30mm

11

tytanowa śruba interferencyjna 9mm x 25mm

12

tytanowa śruba interferencyjna 8mm x 40mm

13

tytanowa śruba interferencyjna 8mm x 30mm

14

tytanowa śruba interferencyjna 7mm x 40mm

15

tytanowa śruba interferencyjna 7mm x 30mm
Skoble CoCr

16

Skobel CoCr 10mm x 20mm

17

Skobel CoCr 8mm x 20mm

18

Skobel CoCr 6mm x 20mm

Warunki dodatkowe:
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO UTWORZENIA NA TERENIE SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO
BANKU, UZUPEŁNIANE BANKU NASTĘPOWAĆ BĘDZIE NA BIEŻĄCO NA PODSTAWIE PROTOKOŁU
1 ZUŻYCIA. W BANKU MUSZĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ CO NAJMNIEJ DWA KOMPLETY KAŻDEJ POZYCJI
NINIEJSZEGO FORMULARZA CENOWEGO, Z OBOWIĄZKIEM UZUPEŁNIENIA ICH W CIĄGU max 72
GODZIN
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2

NA CZAS TRWANIA UMOWY OFERENT ZAPEWNI NIEODPŁATNIE NIEZBĘDNE NARZĘDZIA DO
PRZEPROWADZENIA ZABIEGU

WYROBY STANOWIĄCE ASORTYMENT BANKU ZOSTANĄ PRZEKAZANE PRZEZ WYKONAWCĘ
PROTOKOŁEM PRZYJĘCIA / PRZEKAZANIA DO APTEKI ZAKŁADOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO Z
3
DOŁĄCZONYM WYKAZEM POZYCJI ASORTYMENTOWYCH POZOSTAWIONYCH W DEPOZYT BANKOWY
W TERMINIE DO 7 DNI LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY.
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ STRONY KATALOGOWE Z OPISAMI TECHNICZNYMI
4
OFEROWANYCH PRZEDMIOTÓW ZAMÓWIENIA W MOMENCIE TWORZENIA BANKU.
5

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT NA POSZCZEGÓLNE POZYCJE ASORTYMENTOWE
W RAMACH JEDNEGO ZADANIA.

* W KOLUMNIE NUMER KATALOGOWY PRODUCENTA WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WPISAĆ
WSZELKIE INFORMACJE, NUMER KATALOGOWY, NAZWĘ HANDLOWĄ KAŻDEGO PRODUKTU
6 STANOWIĄCEGO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCE IDENTYFIKACJĘ
DOSTARCZONEGO TOWARU Z WYMAGANYM W NINIEJSZYM PRZETRAGU ORAZ PRZEDE WSZYSTKIM
FAKTURĄ.

Zadanie nr 2 - Zestaw do szycia łąkotki

L.p.

1

2

Nazwa

Sterylny zestaw do szycia Łąkotki złóżony z 3 podłużnych implantów o wymiarze 5x1 mm
wykonanych z materiału PEEK połączonych nicią o zwiększonej wytrzymałości. Implanty
załadowane na jednorazowym aplikatorze, który posiada system blokowania nici oraz
kontrolowania napięcia pomiędzy implantami. System zaopatrzony w samozaciskający
węzeł z kontrolowanym dociskiem, zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę
prowadzącą, chroniącą implant przed uszkodzeniem podczas wprowadzania oraz służącą
jako miarka wprowadzenia.
Sterylny zestaw do szycia łąkotki złożony z 4 podłużnych implantów o wymiarze 5x1 mm
wykonanych z materiału PEEK połączonych nicią o zwiększonej wytrzymałości. Implanty
załadowane na jednorazowym aplikatorze, który posiada system blokowania nici oraz
kontrolowania napiecia pomiędzy implantami. System zaopatrzony w samozaciskający
węzeł z kontrolowanym dociskiem, zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę
prowadzącą, chroniącą implant przed uszkodzeniem podczas wprowadzania oraz służącą
jako miarka wprowadzenia.

J.M.

Ilość

szt.

5

szt.

15

Warunki dodatkowe:
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO UTWORZENIA NA TERENIE SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO
BANKU, UZUPEŁNIANE BANKU NASTĘPOWAĆ BĘDZIE NA BIEŻĄCO NA PODSTAWIE PROTOKOŁU
1 ZUŻYCIA. W BANKU MUSZĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ CO NAJMNIEJ DWA KOMPLETY KAŻDEJ POZYCJI
NINIEJSZEGO FORMULARZA CENOWEGO, Z OBOWIĄZKIEM UZUPEŁNIENIA ICH W CIĄGU max 72
GODZIN
2

NA CZAS TRWANIA UMOWY OFERENT ZAPEWNI NIEODPŁATNIE NIEZBĘDNE NARZĘDZIA DO
PRZEPROWADZENIA ZABIEGU

WYROBY STANOWIĄCE ASORTYMENT BANKU ZOSTANĄ PRZEKAZANE PRZEZ WYKONAWCĘ
PROTOKOŁEM PRZYJĘCIA / PRZEKAZANIA DO APTEKI ZAKŁADOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO Z
3
DOŁĄCZONYM WYKAZEM POZYCJI ASORTYMENTOWYCH POZOSTAWIONYCH W DEPOZYT BANKOWY
W TERMINIE DO 7 DNI LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY.
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ STRONY KATALOGOWE Z OPISAMI TECHNICZNYMI
4
OFEROWANYCH PRZEDMIOTÓW ZAMÓWIENIA W MOMENCIE TWORZENIA BANKU.

Strona 4 z 31

5

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT NA POSZCZEGÓLNE POZYCJE ASORTYMENTOWE
W RAMACH JEDNEGO ZADANIA.

* W KOLUMNIE NUMER KATALOGOWY PRODUCENTA WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WPISAĆ
WSZELKIE INFORMACJE, NUMER KATALOGOWY, NAZWĘ HANDLOWĄ KAŻDEGO PRODUKTU
6 STANOWIĄCEGO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCE IDENTYFIKACJĘ
DOSTARCZONEGO TOWARU Z WYMAGANYM W NINIEJSZYM PRZETRAGU ORAZ PRZEDE WSZYSTKIM
FAKTURĄ.

Zadanie nr 3- Implant Biopolimerowy

L.p.

Nazwa

J.M.

Ilość

1

Przygotowany in-situ bio-polimerowy, bio-kompatybilny implant z poli-glukozaminy służący
do wypełnienia ubytków chrzęstno-kostnych i trwalego zastępowania uszkodzonej
chrząstki stawowej. Twardniejacy w procesie polimeryzacji w temperaturze ciała.
Przystosowany do podawania poprzez strzykawkę w procedurze artroskopowej.

szt.

15

Warunki dodatkowe:
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO UTWORZENIA NA TERENIE SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO
BANKU, UZUPEŁNIANE BANKU NASTĘPOWAĆ BĘDZIE NA BIEŻĄCO NA PODSTAWIE PROTOKOŁU
1 ZUŻYCIA. W BANKU MUSZĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ CO NAJMNIEJ DWA KOMPLETY KAŻDEJ POZYCJI
NINIEJSZEGO FORMULARZA CENOWEGO, Z OBOWIĄZKIEM UZUPEŁNIENIA ICH W CIĄGU max 72
GODZIN
2

NA CZAS TRWANIA UMOWY OFERENT ZAPEWNI NIEODPŁATNIE NIEZBĘDNE NARZĘDZIA DO
PRZEPROWADZENIA ZABIEGU

WYROBY STANOWIĄCE ASORTYMENT BANKU ZOSTANĄ PRZEKAZANE PRZEZ WYKONAWCĘ
PROTOKOŁEM PRZYJĘCIA / PRZEKAZANIA DO APTEKI ZAKŁADOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO Z
3
DOŁĄCZONYM WYKAZEM POZYCJI ASORTYMENTOWYCH POZOSTAWIONYCH W DEPOZYT BANKOWY
W TERMINIE DO 7 DNI LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY.
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ STRONY KATALOGOWE Z OPISAMI TECHNICZNYMI
4
OFEROWANYCH PRZEDMIOTÓW ZAMÓWIENIA W MOMENCIE TWORZENIA BANKU.
5

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT NA POSZCZEGÓLNE POZYCJE ASORTYMENTOWE
W RAMACH JEDNEGO ZADANIA.

* W KOLUMNIE NUMER KATALOGOWY PRODUCENTA WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WPISAĆ
WSZELKIE INFORMACJE, NUMER KATALOGOWY, NAZWĘ HANDLOWĄ KAŻDEGO PRODUKTU
6 STANOWIĄCEGO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCE IDENTYFIKACJĘ
DOSTARCZONEGO TOWARU Z WYMAGANYM W NINIEJSZYM PRZETRAGU ORAZ PRZEDE WSZYSTKIM
FAKTURĄ.
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Zadanie Nr 4 – Biomateriały

Lp.

1

Nazwa artykułu (wyrobu)

J.m.

Syntetyczna pasta korowa do uzupełnienia ubytków kostnych

Pasta do uzupełnienia ubytków kostnych do przygotowania bezpośrednio
w strzykawce poj. 2,5 cm3, 5 cm3, 10 cm3 - podstawowy składnik fosforan wapnia - wprowadza do przestrzeni międzykostnej przez
różnokształtne igły - materiał nie wydzielający ciepła przy wpowadzaniu i
scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 55Mpa - pełna
wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i
biorozpuszczalny - neutralny odczyn Ph - opakowania sterylne. Czas
pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy

Pasta do uzupełniania ubytków kostnych do przygotowania bezpośrednio
w strzykawce poj. 3,0 cm3, 5 cm3 ,10 cm3 - podstawowy składnik fosforan wapnia - wprowadzana do przestrzeni międzykostnej przez
różnokształtne igły - materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i
scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 55Mpa - pełna
wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i
biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph - opakowania sterylne. Czas
pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy

4

szt.

- pojemność 2,5 lub 3,0 cm3

1

- pojemność 5,0 cm3

2
1

- pojemność 10,0 cm3
Kaniule
do
średnica
3.3
mm,
2.6
- długość 5, 7.5, 10 , 12, 5 mm
2

Ilość

wstrzykiwania
mm,

2.0

pasty:
proste/zagięte
mm,
1.6
mm

4

Syntetyczne granule do uzupełniania ubytków kostnych

Syntetyczne granule do uzupęłniania ubytków kostnych gotowe do użycia
w pojemniku o poj. 1 cm3, 2,5 cm3, 10 cm3 i 20 cm3 - skład chemiczny beta-trójfosforan wapnia - wprowadzony do przestrzeni międzykostnej materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu - wytrzymałość na siły
ściskające około 7.5Mpa. Materiał zapeniający biokompatybilność
wchłanianie i przebudowę w żywą kość. Średnica ziaren granulatu w
trzech grupach do wyboru 0,7 - 1,4 mm; 1,4 - 2,8 mm; 2,8 - 5,6 mm.
Opakowanie sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy.

7
szt.

- opakowanie 2,5 cm3

2

- opakowanie 5 cm3

3

- opakowanie 10 cm3

2

Warunki dodatkowe:
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć strony katalogowe z opisami oferowanych przedmiotów
zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje asortymentowe w ramach jednego
zadania.
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W kolumnie Nazwa handlowa / Numer katalogowy producenta / Producent Wykonawca zobowiązany jest
wpisać numer katalogowy każdego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający
identyfikację dostarczonego towaru z fakturą

Zadanie Nr 5- Grawitacyjny system separacji płytek krwi (zestaw pojedyńczy, zestaw podwójny)

Lp.

Nazwa artykułu (wyrobu)

J.m.

Ilość

Grawitacyjny system do separacji płytek krwi (zestaw pojedyńczy).
System musi umożliwiać wyprodukowanie koncentratu płytek krwi – preparatu potrzebnego podczas
terapii czynnikami wzrostu – zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. Celem jest odzyskanie
ponad 90% trombocytów i ponad 50% leukocytów z próbki krwi oraz 9- krotna koncentracja płytek krwi,
potwierdzona katalogiem produktów i publikacjami naukowymi. Z 54 ml krwi system musi wyprodukować
nie mniej niż 6 ml koncentratu leukocytarnopłytkowego.
Kompletny sytetm musi obejmować:

1

1. Zestaw do koncentracji płytek pojedyńczy:
1 separator 60ml (podłużny pojemnik do separacji PRP), 1 strzykawka
pobraniowa 60ml, 1 strzykawka transportowa 30ml, 1 strzykawka
transportowa 10ml, 2 igły 18G, 30 ml substancji antyzakrzepowej (np.
ACD-A), 2 szt. sterylnej gazy, zestaw do pobrania krwi (staza, wężyk z
ruchomą głowicą i znacznikami, regulatorem tempa przepływu krwi i
portem podłączającym strzykawkę pobraniową, przylepiec, 4 korki
sterylnie pakowane.

2. Zestaw do wytwarzania autologicznej trombiny:
1
separator, 2 strzykawki, 2 sterylne
zamknięcia do strzykawek lub igły, odczynnik do autologicznej trombiny
(chlorek wapnia);
Zestaw musi umożliwiać uzyskanie z 11ml krwi 5ml autologicznej
trombiny o aktywności
biologicznej 15-30 IU/ml. Trombina umożliwia żelowanie PRP i PPP w
czasie poniżej 30s.

3. Zestaw do mieszania koncentratu:
plastikowy pojemnik wraz z tacą, 2 strzykawki aplikacyjne 12ml, 2
strzykawki aplikacyjne 1ml, 3 naczynia do transferu płynów, 2 łączniki
równoległe (rynienki), 2 łączniki tłoków strzykawek aplikacyjnych

40

kpl.
40

40
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Grawitacyjny system do separacji płytek krwi (zestaw podwójny).
System musi umożliwiać wyprodukowanie koncentratu płytek krwi – preparatu potrzebnego podczas
terapii czynnikami wzrostu – zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. Celem jest odzyskanie
ponad 90% trombocytów i ponad 50% leukocytów z próbki krwi oraz 9- krotna koncentracja płytek krwi,
potwierdzona katalogiem produktów i publikacjami naukowymi. Z 54 ml krwi system musi wyprodukować
nie mniej niż 6 ml koncentratu leukocytarnopłytkowego.
Kompletny sytetm musi obejmować:

2

1. Zestaw do koncentracji płytek podwójny:
2 separatory 60ml (podłużne pojemniki do separacji PRP), 2 strzykawki
pobraniowe 60ml, 2 strzykawki transportowe 30ml, 2 strzykawki
transportowe 10ml, 2 igły 18, 30 ml ACD-A (substancja
antyzakrzepowa), 2 sterylne gazy, zestaw do pobrania krwi (staza,
wężyk z ruchoma głowicą i praktycznymi znacznikami oraz regulatorem
tempa przepływu krwi oraz portem podłączającym strzykawkę
pobraniową), plaster, 4 sterylnie pakowane korki.

2. Zestaw do wytwarzania autologicznej trombiny:
1
separator, 2 strzykawki, 2 sterylne
zamknięcia do strzykawek lub igły, odczynnik do autologicznej trombiny
(chlorek wapnia);
Zestaw musi umożliwiać uzyskanie z 11ml krwi 5ml autologicznej
trombiny o aktywności
biologicznej 15-30 IU/ml. Trombina umożliwia żelowanie PRP i PPP w
czasie poniżej 30s.

3. Zestaw do mieszania koncentratu:
Plastikowy pojemnik wraz z tacą, 2 strzykawki aplikacyjne 12ml, 2
strzykawki aplikacyjne 1ml, 3 naczynia do transferu płynów, 2 łączniki
równoległe (rynienki), 2 łączniki tłoków strzykawek aplikacyjnych

6

kpl.
6

6

Warunki dodatkowe:
Wykonawca zobowiązuje się do do stworzenia banku na terenie 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnia
SP ZOZ w Ełku w terminie 7 dni od dnia obowiązywania umowy i utrzymania tego banku w okresie 12
miesięcy. Pierwsza dostawa musi obejmować wszystkie elementy systemu w ilości po 1 szt. każdego
zestawu. Następne dostawy będą uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego i będą stanowić
uzupełnienie systemu o wykorzystane zestawy. Ostateczna specyfikacja dotycząca ilości konkretnych
1
zestawów zostanie uzgodniona z Ordynatorem Oddziału Urazowo Ortopedycznego. Wykonawca będzie
wystawiał faktury za dostarczone materiały sukcesywnie, dopiero po zgłoszeniu przez Zamawiającego
informacji o ich wykorzystaniu. Razem z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy materiały firmowe dla
użytkownika (Blok Operacyjny), na których będą zawarte wyczerpujące informacje dotyczące oferowanych
materiałów (zdjęcia, opisy).
WYKONAWCA UŻYCZY NIEODPŁATNIE NA OKRES TRWANIA UMOWY KOMPLETNE INSTRUMENTARIUM
konieczne do przeprowadzenia procedur, tj. wirówki, przeciwwag, pojemników na tuby do separacji krwi.
Każdy zestaw będzie posiadał uniwersalną końcówkę do aplikacji, pozwalającą na dołączenie różnych
2 igieł, np. igły 1,2mm, a także różne łączniki i kaniule mieszające. NA ETAPIE PODPISANIA UMOWY
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY BĘDZIE DOŁĄCZYĆ SZCZEGÓŁOWY WYKAZ IMPLANTÓW
STANOWIĄCYCH ASORTYMENT BANKU ORAZ INSTRUMENTÓW, KTÓRE STANOWIĆ BĘDĄ PRZEDMIOT
NIEODPŁATNEGO UŻYCZENIA NA OKRES TRWANIA UMOWY.
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Instrumentarium do separacji płytek krwi musi być dostarczone razem z pierwszą dostawą materiałów.
Instrumentarium pozostanie u Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy na zasadzie
wypożyczenia. Instrumentarium musi być kompletne. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych
3
kosztów z tytułu nie ujęcia w cenie elementów instrumentarium, które okażą się niezbędne do
zastosowania w procesie leczenia. Koszt wypożyczenia instrumentarium Wykonawca winien wliczyć w
cenę wykonania całego zamówienia.
4

Wykonawca zapewni szkolenia w języku polskim dla personelu operującego w zakresie technik
operacyjnych dotyczących przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć strony katalogowe z opisami oferowanych przedmiotów
zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje asortymentowe w ramach jednego
6
zadania.
5

W kolumnie Nazwa handlowa / Numer katalogowy producenta / Producent Wykonawca zobowiązany jest
7 wpisać numer katalogowy każdego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób
umożliwiający identyfikację dostarczonego towaru z fakturą

Zadanie Nr 6 - Zestaw umozliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu
kręgowego cementem w przypadkach złamań patologicznych.

Lp.

Nazwa artykułu (wyrobu)

J.m.

Ilość

Zestaw umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu
kręgowego cementem w przypadkach złamań patologicznych
Kompletny zestaw musi obejmować:

Trokar do nakłucia trzonu, igły do podawania masy klejowej
lub cementu kostnego, w tym możliwość wyboru kilku (min.
3) roznych średnic igieł, 2 długości oraz różnych kształtów
ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte.
1
Cement o podwyższonej lepkości i gęstości po rozmieszaniu
- konsystencja plasteliny, zawierający środek cieniujący –
30% siarczanu baru, zawierający hydrochinon opoźniający
wiązanie do 18 min po wymieszaniu składników ,

szt.

30

Sterylne zasilone na baterie urządzenie do mieszania i
podawania cementu.
Warunki dodatkowe:

1

Wykonawca zobowiązuje się do do stworzenia banku na terenie 108 Szpitala Wojskowego z
Przychodnia SP ZOZ w Ełku w terminie 7 dni od dnia obowiązywania umowy i utrzymania tego banku w
okresie 12 miesięcy. Pierwsza dostawa musi obejmować wszystkie elementy zestawu. Następne
dostawy będą uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego i będą stanowić uzupełnienie systemu
o wykorzystane zestawy. Ostateczna specyfikacja dotycząca ilości konkretnych zestawów zostanie
uzgodniona z Ordynatorem Oddziału Urazowo Ortopedycznego. Wykonawca będzie wystawiał faktury
za dostarczone materiały sukcesywnie, dopiero po zgłoszeniu przez Zamawiającego informacji o ich
wykorzystaniu. Razem z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy materiały firmowe dla użytkownika
(Blok Operacyjny), na których będą zawarte wyczerpujące informacje dotyczące oferowanych
materiałów (zdjęcia, opisy).
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WYKONAWCA UŻYCZY NIEODPŁATNIE NA OKRES TRWANIA UMOWY KOMPLETNE
INSTRUMENTARIUM konieczne do przeprowadzenia procedur. NA ETAPIE PODPISANIA UMOWY
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY BĘDZIE DOŁĄCZYĆ SZCZEGÓŁOWY WYKAZ STANOWIĄCYCH
ASORTYMENT BANKU ORAZ INSTRUMENTÓW, KTÓRE STANOWIĆ BĘDĄ PRZEDMIOT
NIEODPŁATNEGO UŻYCZENIA NA OKRES TRWANIA UMOWY.
Instrumentarium musi być dostarczone razem z pierwszą dostawą materiałów. Instrumentarium
pozostanie u Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy na zasadzie wypożyczenia.
Instrumentarium musi być kompletne. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu
nie ujęcia w cenie elementów instrumentarium, które okażą się niezbędne do zastosowania w procesie
leczenia. Koszt wypożyczenia instrumentarium Wykonawca winien wliczyć w cenę wykonania całego
zamówienia.
Wykonawca zapewni szkolenia w języku polskim dla personelu operującego w zakresie technik
operacyjnych dotyczących przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć strony katalogowe z opisami oferowanych przedmiotów
zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje asortymentowe w ramach
jednego zadania.
W kolumnie Nazwa handlowa / Nr katalogowy producenta / Producent Wykonawca zobowiązany jest
wpisać numer katalogowy każdego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób
umożliwiający identyfikację dostarconego towaru z fakturą

2

3

4
5
6
7

Zadanie Nr 7 - Implanty do rekonstrukcji obrąbka barkowego i stożka rotatorów

Lp.

Nazwa artykułu (wyrobu)

J.m.

Ilość

1

Implant niewchłanialny do stabilizacji niestabilości stawu barkowego,
wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,8 mm i długości 11,7 mm z
nicią wzmacnianą o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien
wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Podajnik ze
znacznikami pozwalający na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia
implantu.

kpl.

6

2

Implant Biokompozytowy lub PEEk do stabilizacji niestabilości stawu
barkowego, implant wbijany o średnicy 2,9 lub 3,5 mm oraz 4,5 mm.
Założony na jednorazowy podajnik ze znacznikami pozwalającymi na pełną
kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu.

kpl.

6

3

Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji stożka rotatorów,
implant wkrecany o średnicy 4,75 lub 5,5 mm z tytanowym lub PEEKowym
tipem dp mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze
znacznikami pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego
założenia implantu.

kpl.

6

4

Nici wzmocnione o dwurodzajowej strukturze typu biała/niebieska. W
rozmiarach # 2 i # 5. Polietynelowe (UHMWPE) włókna wewnętrzne i
plecione poliestrowe włókna zewnętrzne.

kpl.

12
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Warunki dodatkowe:

1

2

3
4
5
6
7

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO UTWORZENIA NA TERENIE SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO
BANKU,W KTÓRYM UTRZYMYWAŁ BĘDZIE KOMPLETNY POD WZGLĘDEM RODZAJU,
ROZMIARÓW ORAZ ILOŚCI ASORTYMENT IMPLANTÓW STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA I UTRZYMANIA TEGO BANKU W OKRESIE 12 MIESIĘCY
ASORTYMENT BANKU ZOSTANIE PRZEKAZANY PRZEZ WYKONAWCĘ PROTOKOŁEM PRZYJĘCIA
/ PRZEKAZANIA DO APTEKI ZAKŁADOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO Z DOŁĄCZONYM WYKAZEM
POZYCJI ASORTYMENTOWYCH POZOSTAWIONYCH W DEPOZYT BANKOWY W TERMINIE DO 7
DNI LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY
NA ETAPIE PODPISANIA UMOWY WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY BĘDZIE DOŁĄCZYĆ
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ STANOWIĄCYCH ASORTYMENT BANKU ORAZ INSTRUMENTÓW, KTÓRE
STANOWIĆ BĘDĄ PRZEDMIOT NIEODPŁATNEGO UŻYCZENIA NA OKRES TRWANIA UMOWY.
Wykonawca zapewni szkolenia w języku polskim dla personelu operującego w zakresie technik
operacyjnych dotyczących przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć strony katalogowe z opisami oferowanych przedmiotów
zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje asortymentowe w ramach
jednego zadania.
W kolumnie Nazwa handlowa / Nr katalogowy producenta / Producent Wykonawca zobowiązany jest
wpisać numer katalogowy każdego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób
umożliwiający identyfikację dostarconego towaru z fakturą

ZADANIE Nr 8 Implanty do ACL do techniki anatomicznej z wykorzystaniem tzw. "hamstringów" oraz więzadła
właściwego rzepki

L.p.

Nazwa międzynarodowa

J.M.

Ilość

1

*podłużna płytka typu endobutton z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu
pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na
trwałe była związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości min
1000N (bez węzła). Długość pętli od 15- 60 mm. Skok pętli co 5 mm. Implant powinien
zawierać dwie fabryczne nitki o grubościach #5 i #5 służące do przeciągania i obrócenia
implantu w kanale udowym
* zamiennie
wymaga się dostarczenia płytki na trwale związanej z podwójną pętlą w rozmiarach 20- 60
mm skok co 5 mm do więzadła właściwego rzepki
*endobutton wydłużony 20 mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów
rewizyjnych
*endobutton bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w
przypadku krótkiego kanału w kości udowej, otwarty z jednej strony w rozmiarach: 5, 6, 7,
8 i 9 mm

op.

30

2

Biowchłanialna śruba PLLA z hydroksyapatytem (HA) oraz śruba z polimeru PEEK
(Polieteroeteroketon) o średnicach 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długościach 20- 25- 30- 35
mm, w tym również lewoskętne

op.

30
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3

Drut kierunkowy, wiercący o średnicy 2.4 mm x 381 mm z oczkiem

op.

1

4

Wiertło kaniulowane o średnicy 4.5 mm

op.

1

Warunki dodatkowe:

1

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO UTWORZENIA NA TERENIE SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO
BANKU, UZUPEŁNIANE BANKU NASTĘPOWAĆ BĘDZIE NA BIEŻĄCO NA PODSTAWIE PROTOKOŁU
ZUŻYCIA. W BANKU MUSZĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ CO NAJMNIEJ DWA KOMPLETY KAŻDEJ POZYCJI
NINIEJSZEGO FORMULARZA CENOWEGO, Z OBOWIĄZKIEM UZUPEŁNIENIA ICH W CIĄGU 72
GODZIN

2

NA CZAS TRWANIA UMOWY OFERENT ZAPEWNI NIEODPŁATNIE NIEZBĘDNE NARZĘDZIA DO
PRZEPROWADZENIA ZABIEGU REKONSTRUKCJI ACL.

3

4

WYROBY STANOWIĄCE ASORTYMENT BANKU ZOSTANĄ PRZEKAZANE PRZEZ WYKONAWCĘ
PROTOKOŁEM PRZYJĘCIA / PRZEKAZANIA DO APTEKI ZAKŁADOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO Z
DOŁĄCZONYM WYKAZEM POZYCJI ASORTYMENTOWYCH POZOSTAWIONYCH W DEPOZYT
BANKOWY W TERMINIE DO 7 DNI LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY.
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ STRONY KATALOGOWE Z OPISAMI
TECHNICZNYMI OFEROWANYCH PRZEDMIOTÓW ZAMÓWIENIA W MOMENCIE TWORZENIA
BANKU.

5

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT NA POSZCZEGÓLNE POZYCJE
ASORTYMENTOWE W RAMACH JEDNEGO ZADANIA.

6

* W KOLUMNIE NUMER KATALOGOWY PRODUCENTA WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST
WPISAĆ WSZELKIE INFORMACJE, NUMER KATALOGOWY, NAZWĘ HANDLOWĄ KAŻDEGO
PRODUKTU STANOWIĄCEGO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCE
IDENTYFIKACJĘ DOSTARCZONEGO TOWARU Z WYMAGANYM W NINIEJSZYM PRZETRAGU ORAZ
PRZEDE WSZYSTKIM FAKTURĄ.

ZADANIE Nr 9 Implanty do ACL do techniki anatomicznej z wykorzystaniem tzw. "hamstringów" oraz szycia
łąkotki

L.p.

Nazwa międzynarodowa

J.M.

Ilość

1

Zestaw do szycia łąkotki technika all - inside. Sydtem składający się z dwóch implantów
PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu
2- 0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy
implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę.
Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie
w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścienowego
spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Kąty zagięcia igieł: 0, 12, 27
stopni.

op.

20

Warunki dodatkowe:

1

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO UTWORZENIA NA TERENIE SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO
BANKU, UZUPEŁNIANE BANKU NASTĘPOWAĆ BĘDZIE NA BIEŻĄCO NA PODSTAWIE PROTOKOŁU
ZUŻYCIA. W BANKU MUSZĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ CO NAJMNIEJ DWA KOMPLETY KAŻDEJ POZYCJI
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NINIEJSZEGO FORMULARZA CENOWEGO, Z OBOWIĄZKIEM UZUPEŁNIENIA ICH W CIĄGU 72
GODZIN

2

3

4

NA CZAS TRWANIA UMOWY OFERENT ZAPEWNI NIEODPŁATNIE NIEZBĘDNE NARZĘDZIA DO
PRZEPROWADZENIA ZABIEGU REKONSTRUKCJI ACL.
WYROBY STANOWIĄCE ASORTYMENT BANKU ZOSTANĄ PRZEKAZANE PRZEZ WYKONAWCĘ
PROTOKOŁEM PRZYJĘCIA / PRZEKAZANIA DO APTEKI ZAKŁADOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO Z
DOŁĄCZONYM WYKAZEM POZYCJI ASORTYMENTOWYCH POZOSTAWIONYCH W DEPOZYT
BANKOWY W TERMINIE DO 7 DNI LICZĄC OD DNIA PODPISANIA UMOWY.
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ STRONY KATALOGOWE Z OPISAMI
TECHNICZNYMI OFEROWANYCH PRZEDMIOTÓW ZAMÓWIENIA W MOMENCIE TWORZENIA
BANKU.

5

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT NA POSZCZEGÓLNE POZYCJE
ASORTYMENTOWE W RAMACH JEDNEGO ZADANIA.

6

* W KOLUMNIE NUMER KATALOGOWY PRODUCENTA WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST
WPISAĆ WSZELKIE INFORMACJE, NUMER KATALOGOWY, NAZWĘ HANDLOWĄ KAŻDEGO
PRODUKTU STANOWIĄCEGO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCE
IDENTYFIKACJĘ DOSTARCZONEGO TOWARU Z WYMAGANYM W NINIEJSZYM PRZETRAGU ORAZ
PRZEDE WSZYSTKIM FAKTURĄ.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
33140000-3
33180000-5
33183100-7
33141700-7

Materiały medyczne
Wsparcie czynnościowe
Implanty ortopedyczne
Wyroby ortopedyczne

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej
6.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

7. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia
podwykonawcom:
Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim
przypadku zobowiązany jest do: wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom.
8. Wymagania stawiane wykonawcy:
− Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
− Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
− Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego
z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
− Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
− Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.

9. Wymagania dot. gwarancji minimalna gwarancja 6 miesięcy
IV. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia 12
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miesięcy licząc od dnia obowiązywania umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca
zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji minimum jednej dostawy w zakresie
przedmiotu zamówienia tj. implantów oraz wyrobów medycznych, ortopedycznych o wartości co
najmniej 362 000,00 zł brutto (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące zł 00/100) w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie. W sytuacji złożenia oferty częściowej obejmującej
wybrane Zadania, Zamawiający określa wymaganą minimalną wartość brutto dostaw dla
poszczególnych Zadań. W takiej sytuacji wartość wykazanych dostaw (każdej oddzielnie) musi
odpowiadać wartością sumie wszystkich Zadań, na które Wykonawca złoży ofertę.
Zadanie
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Wartość
dostaw
45 000,00
17 000,00
59 000,00
11 000,00
67 000,00
90 000,00
15 000,00
36 000,00
22 000,00
362 000,00

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca
zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca
zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
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przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności
wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia
warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodną z ustawą.
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.
87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny.
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez
wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
8. Ocena ofert w zakresie poszczególnych zadań będzie niezależna od siebie. Odrzucenie oferty
Wykonawcy w zakresie jednego zadania nie powoduje automatycznie odrzucenia jego oferty w zakresie
innego zadania.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
A.1)

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – Załącznik Nr 1 do SIWZ

A.2)

Formularze cenowe w zakresie wybranych przez wykonawcę zadań od 1 do 3 - wypełnione i
podpisane przez wykonawcę – Załącznik Nr 2 do SIWZ

A.3.) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych – Załącznik Nr 3 do SIWZ
A.4)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24
ust. 1 Prawa zamówień publicznych – Załącznik Nr 4 do SIWZ

A.5)

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych - –
Załącznik Nr 5 do SIWZ.

A.6)

Wykaz wykonanych dostaw – Załącznik Nr 6 do SIWZ

A.7)

Oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada stosowne dokumenty dopuszczające
do obrotu i używania wyrobu medycznego zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
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medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) – z zobowiązaniem iż dokumenty te zostaną
udostępnione na każde żądanie Zamawiającego – Załącznik Nr 7 do SIWZ.
A.8)

Dowód wniesienia wadium

A.9)

Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile
nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust
1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:
B.1)

Aktualny odpis 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, wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

B.2)

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 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 - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.

B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
B.4)

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
oraz w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.

B.5)

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

C. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1) do 3)
ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:
C.1) Wykaz wykonanych lub wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Szczegółowy opis dla wykonawców:
Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji minimum jednej dostawy w zakresie
przedmiotu zamówienia tj. implantów oraz wyrobów medycznych ortopedycznych o wartości co
najmniej 362 000,00 zł brutto (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiace zł 00/100) w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie. W sytuacji złożenia oferty częściowej obejmującej
wybrane Zadania, Zamawiający określa wymaganą minimalną wartość brutto dostaw dla
poszczególnych Zadań. W takiej sytuacji wartość wykazanych dostaw (każdej oddzielnie) musi
odpowiadać wartością sumie wszystkich Zadań, na które Wykonawca złoży ofertę.
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Zadanie
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Wartość
dostaw
45 000,00
17 000,00
59 000,00
11 000,00
67 000,00
90 000,00
15 000,00
36 000,00
22 000,00
362 000,00

Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych
dostaw lub usług okresowych lub ciągłych wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert lub oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

D. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
D.1)

Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), B.2), B.3), B.5) składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
2) 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 - wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

D.2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, wskazanych w pkt. „D.1)", zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt. „D.1)".
D.3) W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt.B.4),składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10
i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym
że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
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D.4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
E. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki:
E.1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
E.2)

Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych
przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty.

E.3)

Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt A.3), A.4), A.5) oraz pkt. B.1),
B.2), B.3), B.4), B.5) dla każdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są
wspólnie.

F. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi, lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom
określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć
następujące dokumenty:
F.1)

opisy – z podaniem szczegółowej charakterystyki wyrobów potwierdzającej, że zaoferowane
produkty są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, nazwy producenta, nazwy produktu, nr
katalogowego, tak by możliwa była ich identyfikacja. Do oferty należy dołączyć katalog lub foldery
oferowanych produktów. UWAGA: W OPISIE NALEŻY WSKAZAĆ, KTÓREGO ZADANIA I
KTÓREJ POZYCJI ZAŁĄCZONA CHARAKTERYSTYKA DOTYCZY.
DO OPISÓW PRODUKTÓW NALEŻY DOŁĄCZYĆ OŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE ICH
AUTENTYCZNOŚĆ.

F.2)

Oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada stosowne dokumenty dopuszczające
do obrotu i używania wyrobu medycznego zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) – z zobowiązaniem iż dokumenty te zostaną
udostępnione na każde żądanie Zamawiającego

G. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
G.1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty, z
dopiskiem "za zgodność z oryginałem", z zastrzeżeniem pkt. G.2).
G.2) Wniosek, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane
przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii.
G.3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
G.4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
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G.5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w pkt. G.6), kopie dokumentów dotyczących każdego z tych
podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
G.6) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C polega na zasobach
innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zobowiązany
jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. A.4)
oraz pkt. od B.1) do B.5) dotyczących każdego z tych podmiotów.
G.7) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C polega na zasobach
innych podmiotów w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów do oferty należy
dołączyć dokumenty dotyczące:
−
zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
−
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
−
charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
−
zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:
1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na: adres zamawiającego
podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu: podany w pkt.
I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 087 621-98-07
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.

b) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres
poczty elektronicznej: podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia - zp@108spzoz.elk.pl
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną.

3) W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne
dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może zwrócić się o
ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów.
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1) Osobą
ze
strony
Zamawiającego
upoważnioną
z Oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia jest:
imię i nazwisko

do

kontaktowania

się

lek. Dariusz KLEKOTKO
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kontakt

2)

zp@108spzoz.elk.pl

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub
drogą elektroniczną jest:
stanowisko
imię i nazwisko
tel.
fax.
w terminach

Referent Działu Zamówień Publicznych
mgr Maksymilian Magreta
0 87 621-99-36
0 87 621-98-07
godz. pomiędzy 7.30 a 15.05

stanowisko
Koordynator
imię i nazwisko
mgr farm. Waldemar Łapa
tel.
0 87 621-99-36
fax.
0 87 621-98-07
w terminach
godz. pomiędzy 7.30 a 15.05
3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim
wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 6
dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji) terminu składania
ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w
pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji bez rozpoznania.
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania
źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej www.108spzoz.elk.pl.
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
7) ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA ABY TREŚĆ ZAPYTAŃ DO SIWZ PRZEKAZYWANA BYŁA

TAKŻE DROGA ELEKTRONICZNĄ NA ADRES zp@108spzoz.elk.pl (format rtf, doc
lub docx)
4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany
terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej
www.108spzoz.elk.pl.
3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również
pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania
wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w
ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do
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zmiany treści ogłoszenia Zamawiający przekaże Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich „ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1
lub 2 Prawa zamówień publicznych.
6) Niezwłocznie po przekazaniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich „ogłoszenia
dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie" zamawiający
zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
www.108spzoz.elk.pl.
VIII. Wymagania dotyczące wadium
1. Ustala się wadium w zakresie poszczególnych zadań od 1 do 9 w wysokości:

Zadanie Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Wadium dla całości przedmiotu
zamówienia w wysokości:

Wadium

Słownie

840,00 zł
300,00 zł
1100,00 zł
200,00 zł
1200,00 zł
1600,00 zł
290,00 zł
670,00 zł
420,00 zł

Osiemset czterdzieści zł 00/100
Trzysta zł 00/100
Tysiąc sto zł 00/100
Dwieście zł 00/100
Tysiąc dwieście zł 00/100
Tysiąc sześćset zł 00/100
Dwieście dziewięćdziesiąt zł 00/100
Sześćset siedemdziesiąt zł 00/100
Czterysta dwadzieścia zł 00/100

6620,00 zł

Sześć tysięcy sześćset dwadzieścia zł 00/100

Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z
tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych
5) w 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. z 2007 r. Nr
42, poz. 275)
w terminie 2015-11-18 godz. 09:30, sposób przekazania: dołączyć do oferty.
2. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na
rachunku zamawiającego.
3. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Gospodarstwa
Krajowego Oddział Olsztyn nr 61 1130 1189 0025 0021 1720 0002 z adnotacją „WADIUM –
18/2015-DZP/PNO"
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia ofert.
Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na
rachunku bankowym zamawiającego.
7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
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8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany
przez wykonawcę.
Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w
osobnej kopercie.
Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać
stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium
zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa
wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela.
W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium
wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie
odrzuceniu.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej
oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46
Prawa zamówień publicznych

IX. Termin związania ofertą
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym
zamawiającego.
5. 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.
X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty:
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych
dokumentach.
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób
podpisującej ofertę.
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości
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dekompletacji zawartości oferty.
2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze
(konsorcja/ spółki cywilne):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo /
upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi,
podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących
wspólnie należy załączyć do oferty.
3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez
upoważnionego przedstawiciela.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w
prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający
zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców,
podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może
być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
6) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VI „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają
dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu" pkt. F
w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej.
3. Sposób zaadresowania oferty:
1) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej
treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta,
zamknięta koperta).
2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres
podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy
oraz oznaczone w sposób następujący:
„OFERTA"
Dostawa implantów oraz wyrobów medycznych, ortopedycznych.
nie otwierać przed 2015-11-18, godz. 10:00.
Nr sprawy: 18/2015-DZP/PNO
Zadanie Nr …..
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
4. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:
Zamawiający informuje, iż zgodnie 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 przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. nr 47 z 1993 r. poz. 211, z późn. zm.), rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość gospodarczą. Wykonawcy nie mogą objąć
tajemnicą przedsiębiorstwa min. informacji dotyczących: swej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji o
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oferowanej cenie oraz terminie wykonania zamówienia, okresu udzielonej gwarancji oraz
warunków płatności zawartych w ofercie.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę oddzielone np. osobną kopertą. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za następstwa
spowodowane brakiem właściwego zabezpieczenia w/w informacji.
5. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i oceny ofert:
1) Zamawiający może wezwać wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub
potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań
określonych przez zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeżeli spełnione zostaną przesłanki
określone w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych
Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym
upłynął termin składania ofert.
Nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego w odpowiedzi na ww. wezwanie może
skutkować zatrzymaniem wadium wraz odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a Prawa zamówień
publicznych.
2) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających:
a. spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
b. spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych
przez zamawiającego
3) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, który w
terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki
podlega odrzuceniu.
5) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
6) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
7) Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących powiązań w
zakresie grupy kapitałowej istniejących między wykonawcami, w celu ustalenia, czy zachodzą
przesłanki wykluczenia wykonawcy. Niezłożenie wyjaśnień spowoduje wykluczenie wykonawcy
z udziału w postępowaniu.
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać do dnia: 2015-11-18 do godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego
108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
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ul. Kościuszki 30
19-300 Ełk
Pokój nr 22 Kancelaria Ogólna
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana,
jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Oferty zostaną otwarte dnia: 2015-11-18, o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego
108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
ul. Kościuszki 30
19-300 Ełk
Pokój nr 4 Dział Zamówień Publicznych
XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

cena oferty w zakresie każdego zadania z osobna uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być
podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem każdej
z części zamówienia - poszczególnych zadań oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
cena może być tylko jedna za oferowaną część przedmiotu zamówienia - poszczególne zadania, nie
dopuszcza się wariantowości cen.
cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w „Formularzu cenowym" stanowiącym
załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie tak obliczoną cenę
przenieść do „Formularza ofertowego"
Cena musi być określona do dwóch miejsc po przecinku i zawierać:
– wartość netto oferowanego przedmiotu zamówienia,
– podatek VAT,
– wartość brutto oferowanego przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,
wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.
wniesiono poprawnie wadium,

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową
zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów
ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru
najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną
punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. Wybór oferty w zakresie każdego z zadań od 1 do n zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w
niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej.
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a/ CENA( KOSZT) ( C) - znaczenie 97%
b/ Termin dostaw (uzupełnienia depozytu) ( T) – znaczenie 3%
Ad. 4b – punktacja za Termin dostaw (uzupełnienia depozytu)
- do 24 godziny - 3 pkt.
- do 48 godzin - 2 pkt.
- do 72 godziny - 1 pkt.
Punkty za wymienione wyżej kryteria zostaną wyliczone zgodnie z następującymi zasadami:
Punkty za cenę i termin dostawy danej oferty przyznawane będą za pomocą systemu punktowego
zgodnie z poniższymi wzorami:

Cena oferty najtańszej
C =

x 100 x 97 %
Cena oferty badanej

Ilość uzyskanych punktów przez ofertę badaną

T=

x 100 x 3 %
Maxymalna ilość punktów uzyskanych w ofertach

gdzie:
C
Cn
Cb
T
Zadania

punkty przyznane za kryterium „ cena ( koszt)” dla badanego Zadania
najniższa cena oferowana brutto w badanym Zadaniu
cena oferty badanej brutto w badanym Zadaniu
punkty przyznane za kryterium „Termin dostawy (uzupełnienia depozytu)” dla badanego

Zamawiający dokona wyboru oferty, która przedstawi najkorzystniejszy bilans w oparciu o ustalone
powyżej kryteria.
Ocena oferty= C + T
Gdzie:
C- liczba punktów za kryterium: cena brutto oferty
T- liczba punktów za kryterium: Termin uzupełnienia depozytu
5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie
traktowany jako wartość punktowa oferty.
6. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny
należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia
przepisami prawa.
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej
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spośród ofert uznanych za ważne.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający w zakresie każdego z zadań podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży
najkorzystniejszą ofertę.
2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców podając w
szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy lub wykonawców, których oferty zostały wybrane w
zakresie każdej z części zamówienia - zadań od 1 do n, oraz uzasadnienie ich wyboru, a także
nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację z podziałem na poszczególne zadania
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce,
4) terminie po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy.
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
1) zamieszczone w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,
2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego - www.108spzoz.elk.pl,
3) opublikowane w:miejsce publikacji.
4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w części, w zakresie
poszczególnych zadań, zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot
zamówienia.
6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż:
1) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono
przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2) 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono
przesłane pisemnie,
3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta.
7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.
8. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od
zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia
postępowania.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie
przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
danych zawartych w ofercie.
2. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.
Istotne zmiany warunków umowy:
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Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień w art. 144 ust. 1
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
1. Ceny jednostkowe mogą ulec zmianie wyłącznie na skutek: zaistnienia możliwości obniżenia cen,
zmiany korzystne dla Zamawiającego – promocje.
2. W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi
okolicznościami: siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie ze
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, zmiany dotyczące danych obydwu stron umowy w
tym zmiana osoby reprezentującej, zmiany teleadresowe, zmiany w nazwie firmy, zmiany
rachunku bankowego, itp.
3. zmiana wielości opakowania nie powodująca zmiany ogólnej ilości (sztuk) objętego przedmiotową
umową oraz nie powodująca zmiany ceny
4. Zamawiający w trakcie realizacji umowy może dokonać przesunięć ilościowych asortymentu,
według bieżących potrzeb i celowości zakupu, przy czym ogólna wartość przedmiotu zamówienia
nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w
okresie obowiązywania umowy dotyczących stawek VAT, przy czym zmiana nastąpi w wartości
brutto, wartość netto pozostaje bez zmian
6. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do złożenia na
piśmie wniosku o zmianę postanowień zawartej umowy wraz z uzasadnieniem zaistnienia
okoliczności.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują
wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego
zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony
prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia
środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. 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.
5. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej zamawiającego - adres strony internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5, 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
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zamówienia.
6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
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.
Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej,
stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
Kopię odwołania zamawiający:
1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
2) zamieści również na stronie internetowej - adres strony internetowej, jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na
korzyść strony, do której przystępuje.
Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w
formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się
zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków
formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do Sądu.
Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień
publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.
2)

9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.

XVIII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich
otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki
do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników
postępowania.
2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, oświadczenia,
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców
oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego
3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:- zamawiający udostępnia
wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
– zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów
– udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego
– wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za pomocą
urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu
– udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy

Strona 29 z 31

- urzędowania
4. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub
drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie kopii dokumentów
będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki
mogą one być udostępnione.
5. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający wykonuje
odpłatnie (cena 0,50 zł. za 1 kartkę).
6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) oraz Kodeks
Cywilny.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIX. Załączniki
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
Załącznik Nr 1 –

Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 –

Formularze cenowe do Zadań Nr 1 - 9

Załącznik Nr 3 –

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych

Załącznik Nr 4 –

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia z art.
24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

Załącznik Nr 5 –

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art.
26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych

Załącznik Nr 6 –

Wykaz dostaw

Załącznik Nr 7 –

Oświadczenie,
iż
oferowany
przedmiot
zamówienia posiada stosowne dokumenty
dopuszczające do obrotu i używania wyrobu
medycznego zgodnie z ustawą z dnia 20 maja
2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107
poz. 679 z późn. zm.) - dokumenty te zostaną
udostępnione na każde żądanie Zamawiającego

Załącznik Nr 8 –

Wzór umowy
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……………………………………………………….…………………
(podpis osoby odpowiedzialnej za opis przedmiotu zamówienia)

…………………………….………….……………………………………………………………
(podpisy komisji)
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