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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:61433-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Chorzów: Implanty ortopedyczne
2020/S 027-061433

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 627-19-23-530
Adres pocztowy: ul. Strzelców Bytomskich 11
Miejscowość: Chorzów
Kod NUTS: PL22A
Kod pocztowy: 41-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: zp@zsm.com.pl 
Tel.:  +48 323499298
Faks:  +48 323499299
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zsm.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
„Zakup i dostawa implantów, narzędzi i innych wyrobów ortopedycznych SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w
Chorzowie – Szpital Dziecięcy przy ul. Władysława Truchana 7”
Numer referencyjny: SP ZOZ ZSM/ZP/ 52 /2019

II.1.2) Główny kod CPV
33183100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:zp@zsm.com.pl
www.zsm.com.pl
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Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa implantów, narzędzi i innych wyrobów
ortopedycznych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie - Szpital Dziecięcy przy ul. Władysława
Truchana 7 z podziałem na 13 pakietów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-
cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 617 994.50 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 1 Implanty ortopedyczne m.in. do operacji barku, kolana, biodra (1)
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie:
— przy ul.Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Apteka, Blok Operacyjny

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonawca w zakresie pakietów 1-4,6,9 zobowiązany jest do utworzenia banku implantów oraz do
uzupełniania depozytu.Towar w banku implantów jest własnością Wykonawcy do momentu pobrania go z
banku przez Zamawiającego i zużycia w procesie leczniczym (zaimplantowania). Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca uzupełniał „bank implantów” (depozyt) w miarę zużywania implantów w procedurach medycznych
na podstawie Protokołu Zużycia sporządzanego na Bloku Operacyjnym po każdym wykonanym zabiegu.
Uzupełnienie depozytu następować będzie w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy od chwili otrzymania
zlecenia dotyczącego zużycia implantu, czyli od momentu przesłania faxem, mailem do Wykonawcy Protokołu
Zużycia.
Natomiast, w zakresie pakietów 5,7,8,10-13 Wykonawca zobowiązany realizować dostawy sukcesywne
asortymentu.
Dla wybranych wyrobów ortopedycznych ujętych w Załączniku Nr 2 do SIWZ Zamawiający wymaga
dostarczenia instrumentarium do zabiegów oraz wymiany zużytych elementów ww. instrumentarium, a także
zagwarantowania, iż instrumentarium do zakładania implantów dostarczone będzie w kontenerze do sterylizacji.
Kryterium oceny ofert. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości określono w SAC
stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.
Ad. II. 2.5) Kryteria oceny ofert: 1. dla pakietów:1-4,6,9: Cena -60 %, termin utworzenia banku implantów -20 %,
uzupełnienie depozytu -20 %
2. dla pakietów 5,7,8,10-13: Cena 60 %, termin dostawy asortymentu -40 %
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania umowy
poprzez skorzystanie z „domówienia”:
a) W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 1
UPZP obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości danego pakietu obejmującego pozycje zawarte
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w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy z zastrzeżeniem § 2 ust 3, 4, 5 umowy.
Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie.
b) Z uwzględnieniem §7 ust. 8 a) powyżej Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku
wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba
zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej
zakres do 50 % wartości pakietu, obejmującego daną pozycję.
c) W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia.
e) Wykonawca zobowiązuje się do akceptacji aneksu do umowy jeżeli wystąpi potrzeba realizacji domówienia
po stronie Zamawiającego.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w §3 ust.
1 umowy, w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy
jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu obowiązywania umowy.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy, w celu skorzystania z możliwości wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1e) UPZP opisanego w § 7 ust 8
jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu obowiązywania umowy
7. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi mieć te
same przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W toku realizacji zamówienia i na podstawie zawartej umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu.
W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega iż:
Maksymalny poziom zamówienia – wynosi 100 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 do SIWZ, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy.
Minimalny poziom zamówienia – wynosi 30 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 SIWZ, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy.
Dodatkowy zakres – wynosi 70 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2
SIWZ, którego realizacja jest uzależniona od potrzeb Zamawiającego związanych z wykonywanymi badaniami
na rzecz hospitalizowanych pacjentów, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać w okresie
realizacji umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia zobowiązany jest do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 1845.00 zł - Pakiet 1. Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 2 Implanty blokujące zatokę stępu
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie:
— przy ul.Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Apteka, Blok Operacyjny

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonawca w zakresie pakietów 1-4,6,9 zobowiązany jest do utworzenia banku implantów oraz do
uzupełniania depozytu.Towar w banku implantów jest własnością Wykonawcy do momentu pobrania go z
banku przez Zamawiającego i zużycia w procesie leczniczym (zaimplantowania). Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca uzupełniał „bank implantów” (depozyt) w miarę zużywania implantów w procedurach medycznych
na podstawie Protokołu Zużycia sporządzanego na Bloku Operacyjnym po każdym wykonanym zabiegu.
Uzupełnienie depozytu następować będzie w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy od chwili otrzymania
zlecenia dotyczącego zużycia implantu, czyli od momentu przesłania faxem, mailem do Wykonawcy Protokołu
Zużycia.
Natomiast, w zakresie pakietów 5,7,8,10-13 Wykonawca zobowiązany realizować dostawy sukcesywne
asortymentu.
Dla wybranych wyrobów ortopedycznych ujętych w Załączniku Nr 2 do SIWZ Zamawiający wymaga
dostarczenia instrumentarium do zabiegów oraz wymiany zużytych elementów ww. instrumentarium, a także
zagwarantowania, iż instrumentarium do zakładania implantów dostarczone będzie w kontenerze do sterylizacji.
Kryterium oceny ofert. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości określono w SAC
stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.
Ad. II. 2.5) Kryteria oceny ofert: 1. dla pakietów:1-4,6,9: Cena -60 %, termin utworzenia banku implantów -20 %,
uzupełnienie depozytu -20 %
2. dla pakietów 5,7,8,10-13: Cena 60 %, termin dostawy asortymentu -40 %
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania umowy
poprzez skorzystanie z „domówienia”:
a) W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 1
UPZP obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości danego pakietu obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy z zastrzeżeniem § 2 ust 3, 4, 5 umowy.
Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie.
b) Z uwzględnieniem §7 ust. 8 a) powyżej Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku
wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba
zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej
zakres do 50 % wartości pakietu, obejmującego daną pozycję.
c) W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia.
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e) Wykonawca zobowiązuje się do akceptacji aneksu do umowy jeżeli wystąpi potrzeba realizacji domówienia
po stronie Zamawiającego.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w §3 ust.
1 umowy, w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy
jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu obowiązywania umowy.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy, w celu skorzystania z możliwości wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1e) UPZP opisanego w § 7 ust 8
jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu obowiązywania umowy
7. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi mieć te
same przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W toku realizacji zamówienia i na podstawie zawartej umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu.
W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega iż:
Maksymalny poziom zamówienia – wynosi 100 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 do SIWZ, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy.
Minimalny poziom zamówienia – wynosi 30 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 SIWZ, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy.
Dodatkowy zakres – wynosi 70 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2
SIWZ, którego realizacja jest uzależniona od potrzeb Zamawiającego związanych z wykonywanymi badaniami
na rzecz hospitalizowanych pacjentów, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać w okresie
realizacji umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia zobowiązany jest do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 5127.00 zł - Pakiet 2. Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 4 Implanty ortopedyczne m.in. Gwoździe i śruby
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Dostawa realizowana będzie:
— przy ul.Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Apteka, Blok Operacyjny

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonawca w zakresie pakietów 1-4,6,9 zobowiązany jest do utworzenia banku implantów oraz do
uzupełniania depozytu.Towar w banku implantów jest własnością Wykonawcy do momentu pobrania go z
banku przez Zamawiającego i zużycia w procesie leczniczym (zaimplantowania). Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca uzupełniał „bank implantów” (depozyt) w miarę zużywania implantów w procedurach medycznych
na podstawie Protokołu Zużycia sporządzanego na Bloku Operacyjnym po każdym wykonanym zabiegu.
Uzupełnienie depozytu następować będzie w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy od chwili otrzymania
zlecenia dotyczącego zużycia implantu, czyli od momentu przesłania faxem, mailem do Wykonawcy Protokołu
Zużycia.
Natomiast, w zakresie pakietów 5,7,8,10-13 Wykonawca zobowiązany realizować dostawy sukcesywne
asortymentu.
Dla wybranych wyrobów ortopedycznych ujętych w Załączniku Nr 2 do SIWZ Zamawiający wymaga
dostarczenia instrumentarium do zabiegów oraz wymiany zużytych elementów ww. instrumentarium, a także
zagwarantowania, iż instrumentarium do zakładania implantów dostarczone będzie w kontenerze do sterylizacji.
Kryterium oceny ofert. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości określono w SAC
stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.
Ad. II. 2.5) Kryteria oceny ofert: 1. dla pakietów:1-4,6,9: Cena -60 %, termin utworzenia banku implantów -20 %,
uzupełnienie depozytu -20 %
2. dla pakietów 5,7,8,10-13: Cena 60 %, termin dostawy asortymentu -40 %
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania umowy
poprzez skorzystanie z „domówienia”:
a) W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 1
UPZP obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości danego pakietu obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy z zastrzeżeniem § 2 ust 3, 4, 5 umowy.
Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie.
b) Z uwzględnieniem §7 ust. 8 a) powyżej Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku
wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba
zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej
zakres do 50 % wartości pakietu, obejmującego daną pozycję.
c) W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia.
e) Wykonawca zobowiązuje się do akceptacji aneksu do umowy jeżeli wystąpi potrzeba realizacji domówienia
po stronie Zamawiającego.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w §3 ust.
1 umowy, w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy
jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu obowiązywania umowy.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy, w celu skorzystania z możliwości wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1e) UPZP opisanego w § 7 ust 8
jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu obowiązywania umowy
7. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
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dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi mieć te
same przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W toku realizacji zamówienia i na podstawie zawartej umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu.
W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega iż:
Maksymalny poziom zamówienia – wynosi 100 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 do SIWZ, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy.
Minimalny poziom zamówienia – wynosi 30 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 SIWZ, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy.
Dodatkowy zakres – wynosi 70 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2
SIWZ, którego realizacja jest uzależniona od potrzeb Zamawiającego związanych z wykonywanymi badaniami
na rzecz hospitalizowanych pacjentów, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać w okresie
realizacji umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia zobowiązany jest do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 1267.00 zł - Pakiet 4. Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 5 Grotowkręty do stabilizatora kończyn dolnych MEFISTO
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie:
— przy ul.Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Apteka, Blok Operacyjny

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonawca w zakresie pakietów 1-4,6,9 zobowiązany jest do utworzenia banku implantów oraz do
uzupełniania depozytu.Towar w banku implantów jest własnością Wykonawcy do momentu pobrania go z
banku przez Zamawiającego i zużycia w procesie leczniczym (zaimplantowania). Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca uzupełniał „bank implantów” (depozyt) w miarę zużywania implantów w procedurach medycznych
na podstawie Protokołu Zużycia sporządzanego na Bloku Operacyjnym po każdym wykonanym zabiegu.
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Uzupełnienie depozytu następować będzie w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy od chwili otrzymania
zlecenia dotyczącego zużycia implantu, czyli od momentu przesłania faxem, mailem do Wykonawcy Protokołu
Zużycia.
Natomiast, w zakresie pakietów 5,7,8,10-13 Wykonawca zobowiązany realizować dostawy sukcesywne
asortymentu.
Dla wybranych wyrobów ortopedycznych ujętych w Załączniku Nr 2 do SIWZ Zamawiający wymaga
dostarczenia instrumentarium do zabiegów oraz wymiany zużytych elementów ww. instrumentarium, a także
zagwarantowania, iż instrumentarium do zakładania implantów dostarczone będzie w kontenerze do sterylizacji.
Kryterium oceny ofert. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości określono w SAC
stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.
Ad. II. 2.5) Kryteria oceny ofert: 1. dla pakietów:1-4,6,9: Cena -60 %, termin utworzenia banku implantów -20 %,
uzupełnienie depozytu -20 %
2. dla pakietów 5,7,8,10-13: Cena 60 %, termin dostawy asortymentu -40 %
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania umowy
poprzez skorzystanie z „domówienia”:
a) W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 1
UPZP obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości danego pakietu obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy z zastrzeżeniem § 2 ust 3, 4, 5 umowy.
Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie.
b) Z uwzględnieniem §7 ust. 8 a) powyżej Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku
wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba
zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej
zakres do 50 % wartości pakietu, obejmującego daną pozycję.
c) W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia.
e) Wykonawca zobowiązuje się do akceptacji aneksu do umowy jeżeli wystąpi potrzeba realizacji domówienia
po stronie Zamawiającego.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w §3 ust.
1 umowy, w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy
jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu obowiązywania umowy.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy, w celu skorzystania z możliwości wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1e) UPZP opisanego w § 7 ust 8
jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu obowiązywania umowy
7. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi mieć te
same przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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W toku realizacji zamówienia i na podstawie zawartej umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu.
W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega iż:
Maksymalny poziom zamówienia – wynosi 100 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 do SIWZ, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy.
Minimalny poziom zamówienia – wynosi 30 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 SIWZ, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy.
Dodatkowy zakres – wynosi 70 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2
SIWZ, którego realizacja jest uzależniona od potrzeb Zamawiającego związanych z wykonywanymi badaniami
na rzecz hospitalizowanych pacjentów, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać w okresie
realizacji umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia zobowiązany jest do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 58.00 zł - Pakiet 5. Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 6 Implanty ortopedyczne m.in. do operacji barku, kolana, biodra (2)
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie:
— przy ul.Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Apteka, Blok Operacyjny

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonawca w zakresie pakietów 1-4,6,9 zobowiązany jest do utworzenia banku implantów oraz do
uzupełniania depozytu.Towar w banku implantów jest własnością Wykonawcy do momentu pobrania go z
banku przez Zamawiającego i zużycia w procesie leczniczym (zaimplantowania). Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca uzupełniał „bank implantów” (depozyt) w miarę zużywania implantów w procedurach medycznych
na podstawie Protokołu Zużycia sporządzanego na Bloku Operacyjnym po każdym wykonanym zabiegu.
Uzupełnienie depozytu następować będzie w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy od chwili otrzymania
zlecenia dotyczącego zużycia implantu, czyli od momentu przesłania faxem, mailem do Wykonawcy Protokołu
Zużycia.
Natomiast, w zakresie pakietów 5,7,8,10-13 Wykonawca zobowiązany realizować dostawy sukcesywne
asortymentu.
Dla wybranych wyrobów ortopedycznych ujętych w Załączniku Nr 2 do SIWZ Zamawiający wymaga
dostarczenia instrumentarium do zabiegów oraz wymiany zużytych elementów ww. instrumentarium, a także
zagwarantowania, iż instrumentarium do zakładania implantów dostarczone będzie w kontenerze do sterylizacji.
Kryterium oceny ofert. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości określono w SAC
stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.
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Ad. II. 2.5) Kryteria oceny ofert: 1. dla pakietów:1-4,6,9: Cena -60 %, termin utworzenia banku implantów -20 %,
uzupełnienie depozytu -20 %
2. dla pakietów 5,7,8,10-13: Cena 60 %, termin dostawy asortymentu -40 %
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania umowy
poprzez skorzystanie z „domówienia”:
a) W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 1
UPZP obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości danego pakietu obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy z zastrzeżeniem § 2 ust 3, 4, 5 umowy.
Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie.
b) Z uwzględnieniem §7 ust. 8 a) powyżej Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku
wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba
zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej
zakres do 50 % wartości pakietu, obejmującego daną pozycję.
c) W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia.
e) Wykonawca zobowiązuje się do akceptacji aneksu do umowy jeżeli wystąpi potrzeba realizacji domówienia
po stronie Zamawiającego.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w §3 ust.
1 umowy, w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy
jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu obowiązywania umowy.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy, w celu skorzystania z możliwości wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1e) UPZP opisanego w § 7 ust 8
jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu obowiązywania umowy
7. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi mieć te
same przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W toku realizacji zamówienia i na podstawie zawartej umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu.
W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega iż:
Maksymalny poziom zamówienia – wynosi 100 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 do SIWZ, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy.
Minimalny poziom zamówienia – wynosi 30 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 SIWZ, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy.
Dodatkowy zakres – wynosi 70 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2
SIWZ, którego realizacja jest uzależniona od potrzeb Zamawiającego związanych z wykonywanymi badaniami
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na rzecz hospitalizowanych pacjentów, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać w okresie
realizacji umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia zobowiązany jest do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 2507.00 zł - Pakiet 6. Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 7 Ostrza do shavera jednorazowe
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie:
— przy ul.Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Apteka, Blok Operacyjny

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonawca w zakresie pakietów 1-4,6,9 zobowiązany jest do utworzenia banku implantów oraz do
uzupełniania depozytu.Towar w banku implantów jest własnością Wykonawcy do momentu pobrania go z
banku przez Zamawiającego i zużycia w procesie leczniczym (zaimplantowania). Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca uzupełniał „bank implantów” (depozyt) w miarę zużywania implantów w procedurach medycznych
na podstawie Protokołu Zużycia sporządzanego na Bloku Operacyjnym po każdym wykonanym zabiegu.
Uzupełnienie depozytu następować będzie w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy od chwili otrzymania
zlecenia dotyczącego zużycia implantu, czyli od momentu przesłania faxem, mailem do Wykonawcy Protokołu
Zużycia.
Natomiast, w zakresie pakietów 5,7,8,10-13 Wykonawca zobowiązany realizować dostawy sukcesywne
asortymentu.
Dla wybranych wyrobów ortopedycznych ujętych w Załączniku Nr 2 do SIWZ Zamawiający wymaga
dostarczenia instrumentarium do zabiegów oraz wymiany zużytych elementów ww. instrumentarium, a także
zagwarantowania, iż instrumentarium do zakładania implantów dostarczone będzie w kontenerze do sterylizacji.
Kryterium oceny ofert. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości określono w SAC
stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.
Ad. II. 2.5) Kryteria oceny ofert: 1. dla pakietów:1-4,6,9: Cena -60 %, termin utworzenia banku implantów -20 %,
uzupełnienie depozytu -20 %
2. dla pakietów 5,7,8,10-13: Cena 60 %, termin dostawy asortymentu -40 %
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania umowy
poprzez skorzystanie z „domówienia”:
a) W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 1
UPZP obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości danego pakietu obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy z zastrzeżeniem § 2 ust 3, 4, 5 umowy.
Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie.
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b) Z uwzględnieniem §7 ust. 8 a) powyżej Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku
wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba
zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej
zakres do 50 % wartości pakietu, obejmującego daną pozycję.
c) W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia.
e) Wykonawca zobowiązuje się do akceptacji aneksu do umowy jeżeli wystąpi potrzeba realizacji domówienia
po stronie Zamawiającego.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w §3 ust.
1 umowy, w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy
jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu obowiązywania umowy.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy, w celu skorzystania z możliwości wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1e) UPZP opisanego w § 7 ust 8
jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu obowiązywania umowy
7. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi mieć te
same przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W toku realizacji zamówienia i na podstawie zawartej umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu.
W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega iż:
Maksymalny poziom zamówienia – wynosi 100 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 do SIWZ, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy.
Minimalny poziom zamówienia – wynosi 30 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 SIWZ, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy.
Dodatkowy zakres – wynosi 70 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2
SIWZ, którego realizacja jest uzależniona od potrzeb Zamawiającego związanych z wykonywanymi badaniami
na rzecz hospitalizowanych pacjentów, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać w okresie
realizacji umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia zobowiązany jest do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 55.00 zł - Pakiet 7. Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Pakiet 8 Implanty ortopedyczne, Płytki do zespoleń, Śruby
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie:
— przy ul.Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Apteka, Blok Operacyjny

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonawca w zakresie pakietów 1-4,6,9 zobowiązany jest do utworzenia banku implantów oraz do
uzupełniania depozytu.Towar w banku implantów jest własnością Wykonawcy do momentu pobrania go z
banku przez Zamawiającego i zużycia w procesie leczniczym (zaimplantowania). Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca uzupełniał „bank implantów” (depozyt) w miarę zużywania implantów w procedurach medycznych
na podstawie Protokołu Zużycia sporządzanego na Bloku Operacyjnym po każdym wykonanym zabiegu.
Uzupełnienie depozytu następować będzie w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy od chwili otrzymania
zlecenia dotyczącego zużycia implantu, czyli od momentu przesłania faxem, mailem do Wykonawcy Protokołu
Zużycia.
Natomiast, w zakresie pakietów 5,7,8,10-13 Wykonawca zobowiązany realizować dostawy sukcesywne
asortymentu.
Dla wybranych wyrobów ortopedycznych ujętych w Załączniku Nr 2 do SIWZ Zamawiający wymaga
dostarczenia instrumentarium do zabiegów oraz wymiany zużytych elementów ww. instrumentarium, a także
zagwarantowania, iż instrumentarium do zakładania implantów dostarczone będzie w kontenerze do sterylizacji.
Kryterium oceny ofert. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości określono w SAC
stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.
Ad. II. 2.5) Kryteria oceny ofert: 1. dla pakietów:1-4,6,9: Cena -60 %, termin utworzenia banku implantów -20 %,
uzupełnienie depozytu -20 %
2. dla pakietów 5,7,8,10-13: Cena 60 %, termin dostawy asortymentu -40 %
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania umowy
poprzez skorzystanie z „domówienia”:
a) W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 1
UPZP obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości danego pakietu obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy z zastrzeżeniem § 2 ust 3, 4, 5 umowy.
Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie.
b) Z uwzględnieniem §7 ust. 8 a) powyżej Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku
wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba
zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej
zakres do 50 % wartości pakietu, obejmującego daną pozycję.
c) W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia.
e) Wykonawca zobowiązuje się do akceptacji aneksu do umowy jeżeli wystąpi potrzeba realizacji domówienia
po stronie Zamawiającego.
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10. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w §3 ust.
1 umowy, w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy
jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu obowiązywania umowy.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy, w celu skorzystania z możliwości wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1e) UPZP opisanego w § 7 ust 8
jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu obowiązywania umowy
7. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi mieć te
same przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W toku realizacji zamówienia i na podstawie zawartej umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu.
W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega iż:
Maksymalny poziom zamówienia – wynosi 100 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 do SIWZ, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy.
Minimalny poziom zamówienia – wynosi 30 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 SIWZ, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy.
Dodatkowy zakres – wynosi 70 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2
SIWZ, którego realizacja jest uzależniona od potrzeb Zamawiającego związanych z wykonywanymi badaniami
na rzecz hospitalizowanych pacjentów, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać w okresie
realizacji umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia zobowiązany jest do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 6826.00 zł - Pakiet 8. Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 9 Płytka do czasowego blokowania chrząstek wzrostowych u dzieci
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie:
— przy ul.Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Apteka, Blok Operacyjny
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II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonawca w zakresie pakietów 1-4,6,9 zobowiązany jest do utworzenia banku implantów oraz do
uzupełniania depozytu.Towar w banku implantów jest własnością Wykonawcy do momentu pobrania go z
banku przez Zamawiającego i zużycia w procesie leczniczym (zaimplantowania). Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca uzupełniał „bank implantów” (depozyt) w miarę zużywania implantów w procedurach medycznych
na podstawie Protokołu Zużycia sporządzanego na Bloku Operacyjnym po każdym wykonanym zabiegu.
Uzupełnienie depozytu następować będzie w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy od chwili otrzymania
zlecenia dotyczącego zużycia implantu, czyli od momentu przesłania faxem, mailem do Wykonawcy Protokołu
Zużycia.
Natomiast, w zakresie pakietów 5,7,8,10-13 Wykonawca zobowiązany realizować dostawy sukcesywne
asortymentu.
Dla wybranych wyrobów ortopedycznych ujętych w Załączniku Nr 2 do SIWZ Zamawiający wymaga
dostarczenia instrumentarium do zabiegów oraz wymiany zużytych elementów ww. instrumentarium, a także
zagwarantowania, iż instrumentarium do zakładania implantów dostarczone będzie w kontenerze do sterylizacji.
Kryterium oceny ofert. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości określono w SAC
stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.
Ad. II. 2.5) Kryteria oceny ofert: 1. dla pakietów:1-4,6,9: Cena -60 %, termin utworzenia banku implantów -20 %,
uzupełnienie depozytu -20 %
2. dla pakietów 5,7,8,10-13: Cena 60 %, termin dostawy asortymentu -40 %
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania umowy
poprzez skorzystanie z „domówienia”:
a) W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 1
UPZP obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości danego pakietu obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy z zastrzeżeniem § 2 ust 3, 4, 5 umowy.
Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie.
b) Z uwzględnieniem §7 ust. 8 a) powyżej Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku
wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba
zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej
zakres do 50 % wartości pakietu, obejmującego daną pozycję.
c) W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia.
e) Wykonawca zobowiązuje się do akceptacji aneksu do umowy jeżeli wystąpi potrzeba realizacji domówienia
po stronie Zamawiającego.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w §3 ust.
1 umowy, w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy
jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu obowiązywania umowy.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy, w celu skorzystania z możliwości wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1e) UPZP opisanego w § 7 ust 8
jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu obowiązywania umowy
7. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
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przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi mieć te
same przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W toku realizacji zamówienia i na podstawie zawartej umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu.
W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega iż:
Maksymalny poziom zamówienia – wynosi 100 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 do SIWZ, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy.
Minimalny poziom zamówienia – wynosi 30 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 SIWZ, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy.
Dodatkowy zakres – wynosi 70 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2
SIWZ, którego realizacja jest uzależniona od potrzeb Zamawiającego związanych z wykonywanymi badaniami
na rzecz hospitalizowanych pacjentów, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać w okresie
realizacji umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia zobowiązany jest do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 971.00 zł - Pakiet 9. Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 10 Wkręty stalowe z gniazdem sześciokątnym
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie:
— przy ul.Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Apteka, Blok Operacyjny

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonawca w zakresie pakietów 1-4,6,9 zobowiązany jest do utworzenia banku implantów oraz do
uzupełniania depozytu.Towar w banku implantów jest własnością Wykonawcy do momentu pobrania go z
banku przez Zamawiającego i zużycia w procesie leczniczym (zaimplantowania). Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca uzupełniał „bank implantów” (depozyt) w miarę zużywania implantów w procedurach medycznych
na podstawie Protokołu Zużycia sporządzanego na Bloku Operacyjnym po każdym wykonanym zabiegu.
Uzupełnienie depozytu następować będzie w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy od chwili otrzymania
zlecenia dotyczącego zużycia implantu, czyli od momentu przesłania faxem, mailem do Wykonawcy Protokołu
Zużycia.
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Natomiast, w zakresie pakietów 5,7,8,10-13 Wykonawca zobowiązany realizować dostawy sukcesywne
asortymentu.
Dla wybranych wyrobów ortopedycznych ujętych w Załączniku Nr 2 do SIWZ Zamawiający wymaga
dostarczenia instrumentarium do zabiegów oraz wymiany zużytych elementów ww. instrumentarium, a także
zagwarantowania, iż instrumentarium do zakładania implantów dostarczone będzie w kontenerze do sterylizacji.
Kryterium oceny ofert. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości określono w SAC
stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.
Ad. II. 2.5) Kryteria oceny ofert: 1. dla pakietów:1-4,6,9: Cena -60 %, termin utworzenia banku implantów -20 %,
uzupełnienie depozytu -20 %
2. dla pakietów 5,7,8,10-13: Cena 60 %, termin dostawy asortymentu -40 %
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania umowy
poprzez skorzystanie z „domówienia”:
a) W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 1
UPZP obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości danego pakietu obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy z zastrzeżeniem § 2 ust 3, 4, 5 umowy.
Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie.
b) Z uwzględnieniem §7 ust. 8 a) powyżej Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku
wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba
zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej
zakres do 50 % wartości pakietu, obejmującego daną pozycję.
c) W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia.
e) Wykonawca zobowiązuje się do akceptacji aneksu do umowy jeżeli wystąpi potrzeba realizacji domówienia
po stronie Zamawiającego.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w §3 ust.
1 umowy, w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy
jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu obowiązywania umowy.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy, w celu skorzystania z możliwości wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1e) UPZP opisanego w § 7 ust 8
jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu obowiązywania umowy
7. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi mieć te
same przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W toku realizacji zamówienia i na podstawie zawartej umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu.
W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega iż:



Dz.U./S S27
07/02/2020
61433-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 18 / 34

07/02/2020 S27
https://ted.europa.eu/
TED

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

18 / 34

Maksymalny poziom zamówienia – wynosi 100 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 do SIWZ, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy.
Minimalny poziom zamówienia – wynosi 30 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 SIWZ, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy.
Dodatkowy zakres – wynosi 70 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2
SIWZ, którego realizacja jest uzależniona od potrzeb Zamawiającego związanych z wykonywanymi badaniami
na rzecz hospitalizowanych pacjentów, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać w okresie
realizacji umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia zobowiązany jest do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 1615.00 zł - Pakiet 10. Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 11 Druty Kirshnera
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie:
— przy ul.Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Apteka, Blok Operacyjny

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonawca w zakresie pakietów 1-4,6,9 zobowiązany jest do utworzenia banku implantów oraz do
uzupełniania depozytu.Towar w banku implantów jest własnością Wykonawcy do momentu pobrania go z
banku przez Zamawiającego i zużycia w procesie leczniczym (zaimplantowania). Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca uzupełniał „bank implantów” (depozyt) w miarę zużywania implantów w procedurach medycznych
na podstawie Protokołu Zużycia sporządzanego na Bloku Operacyjnym po każdym wykonanym zabiegu.
Uzupełnienie depozytu następować będzie w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy od chwili otrzymania
zlecenia dotyczącego zużycia implantu, czyli od momentu przesłania faxem, mailem do Wykonawcy Protokołu
Zużycia.
Natomiast, w zakresie pakietów 5,7,8,10-13 Wykonawca zobowiązany realizować dostawy sukcesywne
asortymentu.
Dla wybranych wyrobów ortopedycznych ujętych w Załączniku Nr 2 do SIWZ Zamawiający wymaga
dostarczenia instrumentarium do zabiegów oraz wymiany zużytych elementów ww. instrumentarium, a także
zagwarantowania, iż instrumentarium do zakładania implantów dostarczone będzie w kontenerze do sterylizacji.
Kryterium oceny ofert. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości określono w SAC
stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.
Ad. II. 2.5) Kryteria oceny ofert: 1. dla pakietów:1-4,6,9: Cena -60 %, termin utworzenia banku implantów -20 %,
uzupełnienie depozytu -20 %
2. dla pakietów 5,7,8,10-13: Cena 60 %, termin dostawy asortymentu -40 %
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Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania umowy
poprzez skorzystanie z „domówienia”:
a) W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 1
UPZP obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości danego pakietu obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy z zastrzeżeniem § 2 ust 3, 4, 5 umowy.
Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie.
b) Z uwzględnieniem §7 ust. 8 a) powyżej Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku
wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba
zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej
zakres do 50 % wartości pakietu, obejmującego daną pozycję.
c) W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia.
e) Wykonawca zobowiązuje się do akceptacji aneksu do umowy jeżeli wystąpi potrzeba realizacji domówienia
po stronie Zamawiającego.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w §3 ust.
1 umowy, w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy
jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu obowiązywania umowy.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy, w celu skorzystania z możliwości wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1e) UPZP opisanego w § 7 ust 8
jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu obowiązywania umowy
7. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi mieć te
same przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W toku realizacji zamówienia i na podstawie zawartej umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu.
W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega iż:
Maksymalny poziom zamówienia – wynosi 100 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 do SIWZ, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy.
Minimalny poziom zamówienia – wynosi 30 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 SIWZ, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy.
Dodatkowy zakres – wynosi 70 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2
SIWZ, którego realizacja jest uzależniona od potrzeb Zamawiającego związanych z wykonywanymi badaniami
na rzecz hospitalizowanych pacjentów, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać w okresie
realizacji umowy.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia zobowiązany jest do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 591.00 zł - Pakiet 11. Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 12 Wkręty
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie:
— przy ul.Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Apteka, Blok Operacyjny

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonawca w zakresie pakietów 1-4,6,9 zobowiązany jest do utworzenia banku implantów oraz do
uzupełniania depozytu.Towar w banku implantów jest własnością Wykonawcy do momentu pobrania go z
banku przez Zamawiającego i zużycia w procesie leczniczym (zaimplantowania). Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca uzupełniał „bank implantów” (depozyt) w miarę zużywania implantów w procedurach medycznych
na podstawie Protokołu Zużycia sporządzanego na Bloku Operacyjnym po każdym wykonanym zabiegu.
Uzupełnienie depozytu następować będzie w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy od chwili otrzymania
zlecenia dotyczącego zużycia implantu, czyli od momentu przesłania faxem, mailem do Wykonawcy Protokołu
Zużycia.
Natomiast, w zakresie pakietów 5,7,8,10-13 Wykonawca zobowiązany realizować dostawy sukcesywne
asortymentu.
Dla wybranych wyrobów ortopedycznych ujętych w Załączniku Nr 2 do SIWZ Zamawiający wymaga
dostarczenia instrumentarium do zabiegów oraz wymiany zużytych elementów ww. instrumentarium, a także
zagwarantowania, iż instrumentarium do zakładania implantów dostarczone będzie w kontenerze do sterylizacji.
Kryterium oceny ofert. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości określono w SAC
stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.
Ad. II. 2.5) Kryteria oceny ofert: 1. dla pakietów:1-4,6,9: Cena -60 %, termin utworzenia banku implantów -20 %,
uzupełnienie depozytu -20 %
2. dla pakietów 5,7,8,10-13: Cena 60 %, termin dostawy asortymentu -40 %
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania umowy
poprzez skorzystanie z „domówienia”:
a) W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 1
UPZP obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości danego pakietu obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy z zastrzeżeniem § 2 ust 3, 4, 5 umowy.
Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie.
b) Z uwzględnieniem §7 ust. 8 a) powyżej Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku
wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba
zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej
zakres do 50 % wartości pakietu, obejmującego daną pozycję.
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c) W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia.
e) Wykonawca zobowiązuje się do akceptacji aneksu do umowy jeżeli wystąpi potrzeba realizacji domówienia
po stronie Zamawiającego.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w §3 ust.
1 umowy, w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy
jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu obowiązywania umowy.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy, w celu skorzystania z możliwości wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1e) UPZP opisanego w § 7 ust 8
jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu obowiązywania umowy
7. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi mieć te
same przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W toku realizacji zamówienia i na podstawie zawartej umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu.
W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega iż:
Maksymalny poziom zamówienia – wynosi 100 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 do SIWZ, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy.
Minimalny poziom zamówienia – wynosi 30 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 SIWZ, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy.
Dodatkowy zakres – wynosi 70 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2
SIWZ, którego realizacja jest uzależniona od potrzeb Zamawiającego związanych z wykonywanymi badaniami
na rzecz hospitalizowanych pacjentów, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać w okresie
realizacji umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia zobowiązany jest do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 11184.00 zł - Pakiet 12. Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 13 Narzędzia
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie:
— przy ul.Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Apteka, Blok Operacyjny

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonawca w zakresie pakietów 1-4,6,9 zobowiązany jest do utworzenia banku implantów oraz do
uzupełniania depozytu.Towar w banku implantów jest własnością Wykonawcy do momentu pobrania go z
banku przez Zamawiającego i zużycia w procesie leczniczym (zaimplantowania). Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca uzupełniał „bank implantów” (depozyt) w miarę zużywania implantów w procedurach medycznych
na podstawie Protokołu Zużycia sporządzanego na Bloku Operacyjnym po każdym wykonanym zabiegu.
Uzupełnienie depozytu następować będzie w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy od chwili otrzymania
zlecenia dotyczącego zużycia implantu, czyli od momentu przesłania faxem, mailem do Wykonawcy Protokołu
Zużycia.
Natomiast, w zakresie pakietów 5,7,8,10-13 Wykonawca zobowiązany realizować dostawy sukcesywne
asortymentu.
Dla wybranych wyrobów ortopedycznych ujętych w Załączniku Nr 2 do SIWZ Zamawiający wymaga
dostarczenia instrumentarium do zabiegów oraz wymiany zużytych elementów ww. instrumentarium, a także
zagwarantowania, iż instrumentarium do zakładania implantów dostarczone będzie w kontenerze do sterylizacji.
Kryterium oceny ofert. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości określono w SAC
stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.
Ad. II. 2.5) Kryteria oceny ofert: 1. dla pakietów:1-4,6,9: Cena -60 %, termin utworzenia banku implantów -20 %,
uzupełnienie depozytu -20 %
2. dla pakietów 5,7,8,10-13: Cena 60 %, termin dostawy asortymentu -40 %
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania umowy
poprzez skorzystanie z „domówienia”:
a) W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 1
UPZP obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości danego pakietu obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy z zastrzeżeniem § 2 ust 3, 4, 5 umowy.
Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie.
b) Z uwzględnieniem §7 ust. 8 a) powyżej Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku
wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba
zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej
zakres do 50 % wartości pakietu, obejmującego daną pozycję.
c) W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia.
e) Wykonawca zobowiązuje się do akceptacji aneksu do umowy jeżeli wystąpi potrzeba realizacji domówienia
po stronie Zamawiającego.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w §3 ust.
1 umowy, w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy
jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu obowiązywania umowy.
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11. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy, w celu skorzystania z możliwości wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1e) UPZP opisanego w § 7 ust 8
jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu obowiązywania umowy
7. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi mieć te
same przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W toku realizacji zamówienia i na podstawie zawartej umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu.
W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega iż:
Maksymalny poziom zamówienia – wynosi 100 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 do SIWZ, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy.
Minimalny poziom zamówienia – wynosi 30 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 SIWZ, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy.
Dodatkowy zakres – wynosi 70 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2
SIWZ, którego realizacja jest uzależniona od potrzeb Zamawiającego związanych z wykonywanymi badaniami
na rzecz hospitalizowanych pacjentów, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać w okresie
realizacji umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia zobowiązany jest do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 30.00 zł - Pakiet 13. Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 3 Implanty do regeneracji ubytków powierzchni chrząstki stawowej
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa realizowana będzie:
— przy ul.Władysława Truchana 7 w Chorzowie – Apteka, Blok Operacyjny

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonawca w zakresie pakietów 1-4,6,9 zobowiązany jest do utworzenia banku implantów oraz do
uzupełniania depozytu.Towar w banku implantów jest własnością Wykonawcy do momentu pobrania go z
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banku przez Zamawiającego i zużycia w procesie leczniczym (zaimplantowania). Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca uzupełniał „bank implantów” (depozyt) w miarę zużywania implantów w procedurach medycznych
na podstawie Protokołu Zużycia sporządzanego na Bloku Operacyjnym po każdym wykonanym zabiegu.
Uzupełnienie depozytu następować będzie w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy od chwili otrzymania
zlecenia dotyczącego zużycia implantu, czyli od momentu przesłania faxem, mailem do Wykonawcy Protokołu
Zużycia.
Natomiast, w zakresie pakietów 5,7,8,10-13 Wykonawca zobowiązany realizować dostawy sukcesywne
asortymentu.
Dla wybranych wyrobów ortopedycznych ujętych w Załączniku Nr 2 do SIWZ Zamawiający wymaga
dostarczenia instrumentarium do zabiegów oraz wymiany zużytych elementów ww. instrumentarium, a także
zagwarantowania, iż instrumentarium do zakładania implantów dostarczone będzie w kontenerze do sterylizacji.
Kryterium oceny ofert. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości określono w SAC
stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.
Ad. II. 2.5) Kryteria oceny ofert: 1. dla pakietów:1-4,6,9: Cena -60 %, termin utworzenia banku implantów -20 %,
uzupełnienie depozytu -20 %
2. dla pakietów 5,7,8,10-13: Cena 60 %, termin dostawy asortymentu -40 %
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP w trakcie obowiązywania umowy
poprzez skorzystanie z „domówienia”:
a) W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 1
UPZP obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości danego pakietu obejmującego pozycje zawarte
w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy z zastrzeżeniem § 2 ust 3, 4, 5 umowy.
Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie.
b) Z uwzględnieniem §7 ust. 8 a) powyżej Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku
wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba
zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej
zakres do 50 % wartości pakietu, obejmującego daną pozycję.
c) W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
d) Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia.
e) Wykonawca zobowiązuje się do akceptacji aneksu do umowy jeżeli wystąpi potrzeba realizacji domówienia
po stronie Zamawiającego.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w §3 ust.
1 umowy, w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy
jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu obowiązywania umowy.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy, w celu skorzystania z możliwości wskazanej w art. 144 ust.1 pkt 1e) UPZP opisanego w § 7 ust 8
jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu obowiązywania umowy
7. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji danego asortymentu zaoferowanie przez
Wykonawcę produktu zamiennego, tego samego lub innego producenta, po cenie nie wyższej niż cena
dla przedmiotu zamówienia ujęta w specyfikacji asortymentowo-cenowej, pod warunkiem, iż taka zmiana
przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron. Zaoferowany asortyment musi mieć te
same przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W toku realizacji zamówienia i na podstawie zawartej umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu.
W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega iż:
Maksymalny poziom zamówienia – wynosi 100 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 do SIWZ, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy.
Minimalny poziom zamówienia – wynosi 30 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 SIWZ, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy.
Dodatkowy zakres – wynosi 70 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2
SIWZ, którego realizacja jest uzależniona od potrzeb Zamawiającego związanych z wykonywanymi badaniami
na rzecz hospitalizowanych pacjentów, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać w okresie
realizacji umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia zobowiązany jest do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 30.00 zł - Pakiet 13. Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 217-532108

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1

Nazwa:
Pakiet 1 Implanty ortopedyczne m.in. do operacji barku, kolana, biodra (1)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
09/01/2020

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:532108-2019:TEXT:PL:HTML
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V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Linvatec Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Jutrzenki 118
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 02-230
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 61 735.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 61 335.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

Nazwa:
Pakiet 2 Implanty blokujące zatokę stępu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
22/01/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Lit Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul.Jelenia 34
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 171 500.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 162 750.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 4
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Nazwa:
Pakiet 4 Implanty ortopedyczne m.in. Gwoździe i śruby

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
09/01/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Iłżecka 24
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 02-135
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 42 407.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 39 371.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 5

Nazwa:
Pakiet 5 Grotowkręty do stabilizatora kończyn dolnych MEFISTO

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
09/01/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Iłżecka 24
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 02-135
Państwo: Polska
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Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 960.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 856.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 5

Część nr: 6

Nazwa:
Pakiet 6 Implanty ortopedyczne m.in. do operacji barku, kolana, biodra (2)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
09/01/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Linvatec Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Jutrzenki 118
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 02-230
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 83 856.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 83 750.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 7

Nazwa:
Pakiet 7 Ostrza do shavera jednorazowe

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
09/01/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Linvatec Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Jutrzenki 118
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 02-230
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 851.85 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 850.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 8

Nazwa:
Pakiet 8 Implanty ortopedyczne, Płytki do zespoleń, Śruby

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
09/01/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Arthrex Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Łopuszańska 95
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 02-457
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 228 322.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 228 600.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 9

Nazwa:
Pakiet 9 Płytka do czasowego blokowania chrząstek wzrostowych u dzieci
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Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
22/01/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „Ortocare Sp. z o.o.”
Adres pocztowy: ul. Łopuszańska 95
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 02-457
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 32 500.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 28 500.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 10

Nazwa:
Pakiet 10 Wkręty stalowe z gniazdem sześciokątnym

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 11

Nazwa:
Pakiet 11 Druty Kirshnera

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
31/01/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
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Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Olaf Korgel MEDOK
Adres pocztowy: ul. Reymonta 7
Miejscowość: Głogówek
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 48-250
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 19 778.20 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 9 982.50 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 12

Nazwa:
Pakiet 12 Wkręty

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 13

Nazwa:
Pakiet 13 Narzędzia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 3

Nazwa:
Pakiet 3 Implanty do regeneracji ubytków powierzchni chrząstki stawowej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio
od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego – Klauzula informacyjna dotycząca Zamawiającego została zamieszczona na ostatniej stronie
SIWZ (załącznik nr 7). Natomiast, klauzula informacyjna dotycząca Wykonawcy ujęta jest w pkt. 11 załącznika
nr 1 do SIWZ – „Formularz ofertowy”.
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1).
9.2. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz
publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.
W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona
będzie korespondencja związana z postępowaniem.
9.4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018r. poz. 1419), które Wykonawca pragnie zastrzec jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie raz z plikami stanowiącymi jawną
część skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Pliki powinny być odrębnie podpisane elektronicznym
podpisem kwalifikowanym.
9.5. Do oferty/wniosku należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą w wysokości 32
428.00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych 0/100). (dotyczy wykonawców,
składających oferty na wszystkie części zamówienia).
10.2 O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu na konto ePUAP Zamawiającego.
10.3 W celu zmiany oferty Wykonawca za pośrednictwem dedykowanego formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku prześle na skrzynkę podawczą Zamawiającego formularz z informacją o zmianie
oferty. Wykonawca złoży nową, zmienioną, zaszyfrowaną ofertę wypełniając po raz kolejny formularz do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.
14.3. W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy wykonanie którejkolwiek części
zamówienia, zobowiązany jest do wskazania w JEDZ części zamówienia której to dotyczy oraz podania
firm Podwykonawców. W sytuacji gdy Wykonawca nie przekaże informacji w JEDZ Zamawiający uzna, iż
Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia Podwykonawcy.
10.4 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę poprzez formularz na mini
portalu ezamówienia. W celu wycofania oferty Wykonawca za pośrednictwem dedykowanego formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku prześle na skrzynkę podawczą Zamawiającego formularz z
informacją o wycofaniu oferty. Przede wszystkim użytkownik wpisuje identyfikator oferty, który otrzymał na
adres email przy składaniu oferty. Kolejny krok to wpisanie danych odbiorcy. Następnie użytkownik dodaje
oświadczenie, które potwierdza wolę wykonawcy wycofania oferty wraz dokumentem potwierdzającym
umocowanie osoby podpisującej oświadczenie do zmiany oferty w imieniu wykonawcy

VI.4) Procedury odwoławcze



Dz.U./S S27
07/02/2020
61433-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 33 / 34

07/02/2020 S27
https://ted.europa.eu/
TED

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

33 / 34

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów UPzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie UPzp.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami UPzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania wtaki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Termin wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia
b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej
c) wobec innych czynności niż w pkt a) i b) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących jego wniesienie.
Pozostałe terminy i okoliczności szczegółowo opisane w dziale VI UPzp.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio
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Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
Szczegółowo środki ochrony prawnej zostały omówione w dziale VI UPZP.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/02/2020

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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