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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:168108-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecinek: Sztuczne stawy
2018/S 075-168108

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 38
Punkt kontaktowy: Dział Administracyji, Rozwoju, Zakupów
Osoba do kontaktów: Łukasz Janczi
78-400 Szczecinek
Polska
Tel.:  +48 943726721
E-mail: przetargi2@szpital.szczecinek.pl 
Faks:  +48 943726729
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital.szczecinek.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

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

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

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

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa wyrobów medycznych – endoprotezy oraz implanty ortopedyczne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Magazyn
medyczny Szpital w Szczecinku Sp. z o.o., ul. Kościuszki 38, 78-400 Szczecinek.
Kod NUTS 

mailto:przetargi2@szpital.szczecinek.pl
www.szpital.szczecinek.pl


Dz.U./S S75
18/04/2018
168108-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 9

18/04/2018 S75
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 9

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

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych – endoprotezy oraz implanty ortopedyczne.
Przedmiot zamówienia został opisany i wyszczególniony w Załączniku nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo-
cenowy) i podzielony na części – pakiety od nr 1 do nr 14 w celu ułatwienia sporządzenia oferty przez
Wykonawców. Wysokość wadium wymaganego w postępowaniu została podana w formularzu cenowym,
oddzielnie dla każdego Pakietu.
Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z formularzem ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ.
Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i używania (dotyczy wyrobów medycznych) zgodnie
z ustawą z dnia 20.5.2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107 poz. 679). Sprzęt, który nie jest
wyrobem medycznym musi posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające go do obrotu na terenie RP, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa dla danego rodzaju asortymentu.
Termin gwarancji – użytkowania oferowanego przedmiotu zamówienia wynosić będzie minimum 24 miesiące.
Zamawiający zastrzega prawo nie objęcia zamówieniem części asortymentu w wysokości do 40 % wartości
całego zadania.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy
przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne,
użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o
równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że
zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanych
przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia
wymagania określone przez Zamawiającego. Zaproponowanie parametrów lepszych od wskazanych jest
dopuszczalne. Wykonawca, który zastosował rozwiązania równoważne lub lepsze, ma obowiązek wskazać je w
swojej ofercie i wykazać równoważność lub wyższość w stosunku do rozwiązań opisanych w SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141750, 33141770

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

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

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

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 924 000,00 EUR

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

Implanty odtwarzające powierzchnie stawowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141750, 33141770

3) Wielkość lub zakres
III Zadania, 33 pozycje.

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
Wadium wynosi: 7 400 PLN.

Część nr: 2
Nazwa: Pakiet nr 2
1) Krótki opis

Endoproteza bezcementowa i cementowa stawu biodrowego i kolanowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141750, 33141770

3) Wielkość lub zakres
19 pozycji.

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
Wadium wynosi: 9 100 PLN.

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

Endoproteza pierwotna i rewizyjna stawu kolanowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141750, 33141770

3) Wielkość lub zakres
II Zadania, 16 pozycji.

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
Wadium wynosi: 17 100 PLN.

Część nr: 4
Nazwa: Pakiet nr 4
1) Krótki opis
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Endoproteza pierwotna i rewizyjna stawu biodrowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141750, 33141770

3) Wielkość lub zakres
III Zadania, 18 pozycji.

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
Wadium wynosi: 10 160 PLN.

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

Płytki i śruby do złamań kości ręki i stopy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141750, 33141770

3) Wielkość lub zakres
80 pozycji.

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
Wadium wynosi: 9 960 PLN.

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

Ostrza wymienne do piły oscylacyjnej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141750, 33141770

3) Wielkość lub zakres
5 pozycji.

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
Wadium wynosi: 914 PLN.

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

Artroskopia stawu kolanowego, biodrowego i barku.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141750, 33141770

3) Wielkość lub zakres
III Zadania, 24 pozycje.

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
Wadium wynosi: 4 720 PLN

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

Gwoździe śródszpikowe tytanowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141750, 33141770

3) Wielkość lub zakres
VI Zadań, 20 pozycji.

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
Wadium wynosi: 3 620 PLN.

Część nr: 9
Nazwa: Pakiet nr 9
1) Krótki opis

Płytki profilowane.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141750, 33141770

3) Wielkość lub zakres
III Zadania, 22 pozycje.

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
Wadium wynosi: 5 400 PLN.

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

Artroskopia stawu kolanowego i barku.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141750, 33141770

3) Wielkość lub zakres
II Zadania, 15 pozycji.

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
Wadium wynosi: 820 PLN.

Część nr: 11
Nazwa: Pakiet nr 11
1) Krótki opis
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Płyty i gwoździe kaniulowane.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141750, 33141770

3) Wielkość lub zakres
31 pozycji.

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wadium wynosi: 9 100 PLN.

Część nr: 12
Nazwa: Pakiet nr 12
1) Krótki opis

Cement i mieszalnik próżniowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141750, 33141770

3) Wielkość lub zakres
3 pozycje.

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
Wadium wynosi: 820 PLN.

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

Zestaw implantów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141750, 33141770

3) Wielkość lub zakres
15 pozycji.

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wadium wynosi: 1 780 PLN.

Część nr: 14
Nazwa: Pakiet nr 14
1) Krótki opis

Elementy jednorazowe do wieży artroskopowej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141750, 33141770

3) Wielkość lub zakres
III Zadania, 10 pozycji.

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
Wadium wynosi: 4 420 PLN.

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwotach podanych przy poszczególnych pakietach. Łączna kwota
wadium wynosi: 85 314,00 PLN.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Środki własne

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

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: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację
lub którego upadłość ogłoszono z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający odstępuje od opisu
warunku.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert wykonał należycie co najmniej 2 dostawy przedmiotu zamówienia tj. dostawę wyrobów medycznych:
endoprotez oraz implantów ortopedycznych, o wartości brutto nie mniejszej niż oferowane aktualnie.

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
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IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena oferty brutto. Waga 60
2. Termin uzupełnienia banku. Waga 40

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:
07/2018

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
28.5.2018 - 12:00

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: 28.5.2018 - 12:30

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: Za 12 miesięcy kwiecień 2019

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

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
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VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.4.2018
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