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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
231161448
ul. Lubańska 11-12
Zgorzelec
59-900
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel.:  +48 571-334-686
E-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl 
Faks:  +48 75-77-50-173
Kod NUTS: PL515
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzoz.zgorzelec.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.spzoz.zgorzelec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
dostawy endoprotez i materiałów do zabiegów ortopedycznych – w ramach depozytu z opcją kupna na potrzeby
własne oraz najem instrumentarium
Numer referencyjny: 6/ZP/2017

II.1.2) Główny kod CPV
33000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
dostawy endoprotez i materiałów do zabiegów ortopedycznych – w ramach depozytu z opcją kupna na potrzeby
własne oraz najem instrumentarium - 4 Pakiety asortymentowe

mailto:zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl
www.spzoz.zgorzelec.pl
www.spzoz.zgorzelec.pl
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II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33140000
33183000
33183100
33162000
33141770

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL515

II.2.4) Opis zamówienia:
Endoprotezy stawu biodrowego I - endoproteza całkowita bezcementowa, cementowana, trzpień rewizyjny oraz
najem instrumentarium do zabiegów

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
ponowne postępowanie przewidziane jest za ok. 20 m-cy.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
wymagane wadium w kwocie 28 000,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Pakiet nr 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33140000
33183000
33183100
33162000
33141770

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL515

II.2.4) Opis zamówienia:
Endoprotezy stawu konlanowego I - endoproteza całkowita cementowa (kondylarna, modularna, totalna), najem
instrumentarium

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
ponowne postępowanie przewidziane jest za ok. 20 m-cy.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
wymagane wadium w kwocie 13 500,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33140000
33183000
33183100
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33162000
33141770

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL515

II.2.4) Opis zamówienia:
Endoprotezy stawu biodrowego II - endoproteza całkowita bezcementowa, system rewizyjny panewki stawu
biodrowego, koszyk rewizyjny stawu biodrowego najem instrumentarium oraz najem napędu ortopedycznego

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
ponowne postępowanie przewidziane jest za ok. 20 m-cy.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
wymagane wadium w kwocie 10 000,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 4
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33140000
33183000
33183100
33162000
33141770

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL515

II.2.4) Opis zamówienia:
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Endoprotezy stawu kolanowego II - endoproteza całkowita cementowa stawu kolanowego (kodylarna,
modularna, totalna), endoproteza całkowita rewizyjna stawu kolanowego, najem instrumentarium oraz najem
aparatu do operacji w niedokrwieniu

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
ponowne postępowanie przewidziane jest za ok. 20 m-cy.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
wymagane wadium w kwocie 10 000,00 zł

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt. 1 ustawy oraz
2 spełniają warunki udziału w postępowaniu – dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
3. Zamawiający dokona oceny czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w formie standardowego formularza
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwanego dalej jednolitym dokumentem lub JEDZ
sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Zamawiający informuje, że jednolity dokument można pobrać ze strony internetowej https://ec.europa.eu/
growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl i wypełnić w wymaganych miejscach.
5. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie (JEDZ) stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument (JEDZ) składa
każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.
7.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu - składa DO OFERTY oświadczenie
JEDZ wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
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8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie JEDZ wg wzoru na
załączniku nr 4 do SIWZ składa DO OFERTY każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
9.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim się powołuje na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu - składa DO OFERTY jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.
10. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający
zażąda następujących dokumentów:
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, 21 Ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego pow.,
3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne ,
4) Oświadczenia Wykonawcy:
a) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności,
b) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne,
c) o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz, U. z 2016r., poz. 716)
11. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
12. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art.
24 ust. 5 Ustawy Zamawiający żąda -odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej,

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
7.1 zdolności technicznej lub zawodowej tj:
7.1.1. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się zrealizowaniem w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – powyższe dot. również dostaw
wykonywanych) - przynajmniej 1 dostawy jednorazowych materiałów medycznych – w tym: dostaw endoprotez i
implantów ortopedycznych - na kwotę nie mniejszą niż podana poniżej.
Wartość ujęta w wykazie j/w może być kwotą jednorazowej dostawy lub sumą wykonanych dostaw dla jednego
kontrahenta w okresie jak wyżej.
Oświadczenie o powyższym należy złożyć w formularzu JEDZ – w Rozdz. C pkt. 1b).
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Dowody potwierdzające należyte wykonanie (wykonywanie) dostaw określonych w wykazie - należy dostarczyć
na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą).
Dowodami, o których mowa, są:
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - są wykonywane,
- a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych - referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie - powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Numer pakietu - wartość zrealizowanych/realizowanych dostaw (zł brutto)
1 - 335 000,00
2 - 160 000,00
3 - 120 000,00
4 - 120 000,00

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w postanowieniach
umowy. Możliwość dokonania zmian została ujęta w projekcie umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Procedura dotyczy zakupu endoprotez i materiałów ortopedycznych (wraz z najmem instrumentarium do
zabiegów) niezbędnych do prowadzenia procesu leczenia pacjentów szpitala. Skrócenie terminu postępowania
jest konieczne z uwagi na przedwczesne zrealizowanie poprzedniej umowy (której przedmiotem były
endoprotezy j/w) i niezbędne celem zapewnienia właściwego procesu leczenia.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/04/2017
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Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/04/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Dział Zamówień Publicznych - Szpital WS-SPZOZ w Zgorzelcu ul. Lubańska 11-12

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
20 miesięcy

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. Zawartość oferty. Złożona oferta musi zawierać:
1. wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty,
2. wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
3. wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
4. wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
5. dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 7.6. SIWZ
6. załącznik nr 7 do SIWZ – zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy)
7. pełnomocnictwa – jeżeli niezbędne – vide pkt. 12.4. – 12.5. SIWZ.
8. dowód wniesienia wadium:
1) Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na wszystkie
zadania - wadium wynosi 61 500,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100)
- w terminie do dnia 20.04.2017r do godz. 12:00. W przypadku zabezpieczenia w formie pieniądza –
decyduje wpływu wadium na rachunek Zamawiającego. Oferty zawierające poszczególne pakiety muszą być
zabezpieczone wadium w wysokości odpowiedniej dla poszczególnych pakietów:
Nr pakietu - Kwota wadium (zł):
1 - 28 000,00
2 - 13 500,00
3 - 10 000,00
4 - 10 000,00.
9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej
oceniona,do złożenia w terminie 10 dni od dnia wezwania aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
i/lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art.25ust.1 Ustawy,tj: dokumentów
wskazanych w SIWZ - pkt 7.1.1., pkt 7.2.1, pkt 7.2.2, pkt 7.2.3, pkt 7.2.4, pkt 7.6
II. Zamawiający zastrzega zgodnie z art. 24aa Ustawy, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie
zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, niepodległa wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/03/2017

http://www.uzp.gov.pl

