1 z 25

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=da08f6...

Ogłoszenie nr 504256-N-2019 z dnia 2019-01-17 r.

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego: Dostawa akcesoriów i implantów do
zabiegów artroskopowych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego, krajowy numer
identyfikacyjny 89004744600000, ul. ul. Sokołowskiego 4 , 58309 Wałbrzych, woj. dolnośląskie,
państwo Polska, tel. 746 489 742, e-mail szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl, faks 746 489 746.
Adres strony internetowej (URL): www.zdrowie.walbrzych.pl/bip
Adres profilu nabywcy: www.zdrowie.walbrzych.pl/bip
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
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Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa akcesoriów i implantów do
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zabiegów artroskopowych.
Numer referencyjny: Zp/2/PN-2/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
11`

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Pakiet nr 1 – Shaver Pakiet nr 2 – Pompa artroskopowa Pakiet nr 3 – Jednoetapowa
regeneracja chrząstki stawowej Pakiet nr 4 – Materiały do operacji stopy i stawu skokowego Pakiet nr
5 – System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego Pakiet nr 6 – Zestaw do tenodezy bicepsa Pakiet nr
7 – Zestaw do operacji barku Laterjet Pakiet nr 8 – Kotwice do rekonstrukcji uszkodzeń różnych
stawów Pakiet nr 9 – Rekonstrukcja uszkodzeń stawu barkowego Pakiet nr 10 – Elektrody Pakiet nr 11
– Zestaw do szycia łąkotek

II.5) Główny kod CPV: 33183100-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33183000-6
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II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Główny kod CPV – 33183100-7– implanty ortopedyczne Dodatkowe
kody CPV : 33183000-6 – dodatkowe wyroby ortopedyczne

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz
dokumentów do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą tj. : posiadanie odpisu z właściwego rejestru – na podstawie odpisu z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
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wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz
dokumentów do których przekazania może zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą tj. : 1) posiadanie zdolności zawodowych w zakresie świadczenia
dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w szczególności
materiałów medycznych na podstawie wykazu dostaw wykonanych dostaw w zakresie
odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane , oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające uch należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj.
wykonanie co najmniej jednej dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia, w szczególności akcesoriów i implantów do zabiegów artroskopowych : dla pakietu nr
1 - 8 000,00 zł., dla pakietu nr 2 – 3 700,00 zł., dla pakietu nr 3 - 27 000,00 zł., dla pakietu nr 4 – 29
000,00 zł., dla pakietu nr 5 - 18 000,00 zł., dla pakietu nr 6 – 4 000,00 zł., dla pakietu nr 7 - 7
000,00 zł., dla pakietu nr 8 – 7 000,00 zł., dla pakietu nr 9 - 7 500,00 zł., dla pakietu nr 10 – 5
000,00 zł., dla pakietu nr 11 - 30 500,00 zł.,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
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III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 2. Wykaz dostaw wykonanych
odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia , a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń
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okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj.
wykonanie co najmniej jednej dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia, w szczególności akcesoriów i implantów do zabiegów artroskopowych : dla pakietu nr
1 - 8 000,00 zł., dla pakietu nr 2 – 3 700,00 zł., dla pakietu nr 3 - 27 000,00 zł., dla pakietu nr 4 – 29
000,00 zł., dla pakietu nr 5 - 18 000,00 zł., dla pakietu nr 6 – 4 000,00 zł., dla pakietu nr 7 - 7
000,00 zł., dla pakietu nr 8 – 7 000,00 zł., dla pakietu nr 9 - 7 500,00 zł., dla pakietu nr 10 – 5
000,00 zł., dla pakietu nr 11 - 30 500,00 zł., 3. Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot
zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211). 4. Opisy, fotografie (katalogi) przedmiotu
zamówienia w języku polskim- z dokładnym wskazaniem, którego pakietu i której pozycji w
pakiecie dotyczy dany opis, fotografia (katalog). Opisy, fotografie (katalogi) mają odzwierciedlać
opis przedmiotu zamówienia zgodnego z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 5. W przypadku braku
możliwości jednoznacznej oceny czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania z
załącznika nr 1 do SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania przedmiotu
zamówienia
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 2. Wykaz dostaw wykonanych
odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia , a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń
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okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj.
wykonanie co najmniej jednej dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia, w szczególności akcesoriów i implantów do zabiegów artroskopowych : dla pakietu nr
1 - 8 000,00 zł., dla pakietu nr 2 – 3 700,00 zł., dla pakietu nr 3 - 27 000,00 zł., dla pakietu nr 4 – 29
000,00 zł., dla pakietu nr 5 - 18 000,00 zł., dla pakietu nr 6 – 4 000,00 zł., dla pakietu nr 7 - 7
000,00 zł., dla pakietu nr 8 – 7 000,00 zł., dla pakietu nr 9 - 7 500,00 zł., dla pakietu nr 10 – 5
000,00 zł., dla pakietu nr 11 - 30 500,00 zł., 3. Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot
zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211). 4. Opisy, fotografie (katalogi) przedmiotu
zamówienia w języku polskim- z dokładnym wskazaniem, którego pakietu i której pozycji w
pakiecie dotyczy dany opis, fotografia (katalog). Opisy, fotografie (katalogi) mają odzwierciedlać
opis przedmiotu zamówienia zgodnego z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 5. W przypadku braku
możliwości jednoznacznej oceny czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania z
załącznika nr 1 do SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania przedmiotu
zamówienia
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
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IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
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Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
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Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu
przyjęcia zamówienia dla pakietu nr 1, 2 i 10
Termin uzupełnienia zużytego sprzętu liczony od momentu przyjęcia zamówienia dla
pakietu nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 11

40,00

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
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Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
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Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
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zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: SHAVER
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Końcówki
shavera do systemu obecnego na bloku operacyjnym szpitala zamawiającego (Stryker: Core Powered
Instrument Driver) lub z wstawienie napędu w ramach wypożyczenia szt. 100
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33183100-7, 33183000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00
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Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu
przyjęcia zamówienia

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: POMPA ARTROSKOPOWA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa
drenów do pompy artroskopowej używanej na bloku operacyjnym szpitala zamawiającego (Stryker:
Crossflow Integrated Arthroscopy Pump) lub z wypożyczeniem pompy na czas trwania umowy szt. 100
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33183100-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu
przyjęcia zamówienia
Cena

Znaczenie
40,00
60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: JEDNOETAPOWA REGENERACJA CHRZĄSTKI STAWOWEJ

17.01.2019, 13:09

17 z 25

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=da08f6...

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Membranastosowana wleczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstnokostnych, stanowiąca podłoże dla
mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego na bazie technologii, opartej na
kwasie hialuronowym. Wymiary membrany 2x2cm oraz 5x5cm, grubość 2mm, średnica włókna 10
mikronów, gramatura 120g/m2. szt. 100
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33183100-7, 33183000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin uzupełnienia zużytego sprzętu liczony od momentu przyjęcia zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część
nr:

MATERIAŁY DO OPERACJI STOPY I STAWU SKOKOWEGO Implanty do
4 Nazwa: osteotomii SCARF, Ludloff, Chevron, Mann, Wail: artrodezy stawów stopy,
osteotomii kości śródstopia w części dalszej i bliższych, osteotomii paliczków

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Klamry
tytanowe do osteotomii Akina kąt 90° i 26°w rozmiarach 8x8mm, 8x10mm, 10x10mm szt. 50 2. Płyta do
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artrodez międzypaliczkowych w obrębie stopy. Grubość płyty 1,2mm. Płyta posiadająca 4 ramiona pod
śruby blokowanie lub korowe o fi 2,7mm. Płyty posiadające 5-6 otworów w długościach 28-45mm szt. 10
3. Płyta rekonstrukcyjna posiadające 6 ramion w długościach 35-40mm szt. 5 4. Płyta X do osteotomii
oraz artrodez w obrębie stopy. Grubość płyty 1,4mm. Płyta posiada 4 ramiona pod śruby blokowane lub
korowe o fi 2,7mm. Płyty w długościach 10-30mm szt. 5 5. Płyta X do osteotomii otwartego klina.
Grubość płyty 1,1mm. Płyta posiada 4 ramiona pod śruby blokowane lub korowe o średnicy 2,7mm.
Płyty z klinem o grubości 0-8mm szt. 5 6. Śruba tytanowa blokowana o fi 2,7mm długość od 8-30mm szt.
50 7. Śruba tytanowa korowa o fi 2,7mm długość od 8-30 mm szt. 30 8. Śruby kaniulowane typu
Herberta, tytanowe, dwuzwojowe średnica gwintów 3,0 i 3,9 średnica trzonu śruby 2,0. Długość śrub
10-30mm, duża kompresja szt. 30 9. Śruby kaniulowane typu Herberta, tytanowe, dwuzwojowe średnica
gwintów 2,5 i 3,2 średnica trzonu śruby 1,6. Długość śrub 10-28mm szt. 30 10. Tytanowe śruby
kompresyjne do osteotomii Weila z odłamywanym końcem. Śruby średnicy 2,0mm w długościach
11-30mm średnica elementu prowadzącego 4,0 szt. 50 11. Implanty do artrodezy stawów przodostopia,
śródstopia i stępu Śruby kaniulowane ze stopu tytanu o średnicy 3,5mm i minimum 4 długościach od 34
do 50mm. Z podkładką i drutem prowadzącym szt. 50 12. System tytanowych śrub dedykowanych do
przezskórnych zabiegów w obrębie przodostopia, śruby niekompresyjne posiadające ścięty pod kątem 45
stopni łeb w rozmiarach od 32mm do 50mm w skoku co 2mm, śruby kaniulowane z kompatybilnym
instrumentarium i drutami 130mm o średnicy 1 mm, gniazdo śruby heksagonalne, a w zestawie śrubokręt
manualny i montowany na napęd szt. 10 W zakresie wykonania umowy Wykonawca dostarczy zestaw
narzędzi niezbędnych do wykonania zabiegów oraz odpowiedni drut prowadzący (Kirchnera) do każdej
śruby kaniulowanej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33183100-7, 33183000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie
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Cena

60,00

Termin uzupełnienia zużytego sprzętu liczony od momentu przyjęcia zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: SYSTEM DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. System do
rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego zapewniający możliwość pobierania przeszczepu z
mięśnia półścięgnistego i smukłego, jak i więzadła właściwego rzepki. płytka tytanowa o stałej długości
pętli w zakresie od 15 do 60mm o skoku co 15 mm szt. 50 2. Mocowanie piszczelowe – endobuttonpłytka tytanowa o stałej długości pętli w zakresie od 15 do 60mm o skoku co 15mm szt. 25 3. Mocowanie
części piszczelowej- tytanowa, sterylna, kaniulizowana śruba interferencyjna dostępna w rozmiarach
średnicy minimum od 5 do 11 mm i długościach minimum od 15-35mm. szt. 25 4. Mocowanie części
udowej- biowchłanialna, sterylna, kaniulizowana śruba interferencyjna dostępna w rozmiarach średnicy
minimum od 5 do 11 mm i długościach minimum od 15-35 mm szt. 50 5. Druty kierunkowe z oczkiem
służące do przeciągania przeszczepu przez kanały kostne. szt. 6 6. Podkładka tytanowa powiększająca
rozmiar zawieszki endobuttona mocowana pod zawieszkę udową zarówno ze stałą pętlą jak i z pętlą
dociąganą. szt. 10 Zamawiający wymaga dostarczenia na czas trwania umowy narzędzi niezbędnych do
implantacji w/w systemu oraz zestawu: wiertarka bateryjna wraz z ładowarką i systemem baterii oraz
złączką typu Jacobs i prowadnicą do drutu Kirschnera
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33183100-7, 33183000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
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data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin uzupełnienia zużytego sprzętu liczony od momentu przyjęcia zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: SYSTEM DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Sterylna igłaSterylna igła z oczkiem do szycia łąkotki, kompatybilna z zestawem dwururek do szycia łąkotki szt. 24 2.
Nić polietylenowa- Nici polietylenowe 38”, grubości # 2, o podwyższonej wytrzymałości, sterylne,
pakowane pojedynczo. szt. 20 Wykonawca dostarczy na czas trwania umowy zestaw narzędzi do
przeprowadzania zabiegu operacyjnego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33183100-7, 33183000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin uzupełnienia zużytego sprzętu liczony od momentu przyjęcia zamówienia 40,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: ZESTAW DO OPERACJI BARKU LATERJET
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Śruba
tytanowa- tytanowa kaniulowana, częściowo gwintowana, sterylna, samowiercąca i samogwintująca,
kaniulacja 1,6 mm, niski profil główki. Średnica 4,5 mm w długościach 30, 32, 34, 36, 38, 40 mm oraz
średnica 3,75 mm w długościach 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. szt. 10 2. Płytka klinująca zapobiegająca
pękaniu bloku kostnego, posiadająca dwa otwory kompatybilne z śrubami samowkręcającymi,
rozkładająca naprężenie na całej powierzchni. Posiadająca 4 mikrokliny blokujące na powierzchni bloku
kostnego. szt. 2 Wykonawca dostarczy na czas trwania umowy pełen zestaw narzędzi do wykonywania
zabiegu – zestaw dopuszczalny w formie lotnej dostępny w ciągu 36 godzin od momentu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33183100-7, 33183000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin uzupełnienia zużytego sprzętu liczony od momentu przyjęcia zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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Część nr: 8 Nazwa: KOTWICE DO REKONSTRUKCJI USZKODZEŃ RÓŻNYCH STAWÓW
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Kotwica
niewchłanialna wbijano-wkręcana, wykonana z materiału PEEK niewidocznego dla promieni RTG, o
średnicy 4,5; 5,5; 6,5mm zaopatrzona w 2 lub 3 nitki niewchłaniane (rozmiary 5,5; 6,5mm),
polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator. Po wkręceniu gwint licujący z korówką kości szt.
15 2. Kotwica z taśmą- Kotwica do mocowania tkanek miękkich wykonana z materiału peek: w
rozmiarach 4,5mm ( PEEK, wstępnie przeładowana 1 taśmą lub nicią o wysokiej wytrzymałości) 5,5mm (
PEEK wstępnie przeładowana 1 nicią #2 i jedną taśmą), o otwartej konstrukcji, gdzie gwint oparty jest na
dwóch równoległych wspornikach. Kotwica załadowana na całej długości na jednorazowy podajnik
zwiększający jej wytrzymałość w trakcie implantacji. Konieczne niezbędne instrumentarium do
implantacji szt. 5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33183100-7, 33183000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin uzupełnienia zużytego sprzętu liczony od momentu przyjęcia zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 9 Nazwa: REKONSTRUKCJA USZKODZEŃ STAWU BARKOWEGO
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Kotwiczki do
bezwęzłowej rekonstrukcji- Kotwiczki do bezwęzłowej rekonstrukcji uszkodzeń obrąbka stawu
barkowego wykonane w całości z materiału syntetycznego PEEK o średnicy 2,8mm lub 3,3mm z jednym
skrzydłem służącym do przeładowywania nici przez implant, ułożonym na jego obwodzie. Kotwiczki
osadzone na aplikatorze pistoletowym jednorazowego użytku pozwalającym wprowadzić nić do implantu
i blokowanie, a także niezależną kontrolę i regulację naprężenia każdej z osobna nici. Możliwość
przeładowania przez implant 1 lub 2 nici. Implant w komplecie z mocnymi nićmi, do wyboru z jedną
nicią #2 lub dwoma nićmi #0. Wytrzymałość nici na zrywanie min. 7N. Mechanizm kotwicy
umożliwiający sterowaniem napięciem nici także po włożeniu go do otworu kości. szt. 10 2. Wielorazowe
wiertło Wielorazowe wiertło do w/w implantów szt. 2 3. Miękka kotwica do rekonstrukji obrąbkaImplant do naprawy obrąbka stawu barkowego wykonany miękkiej taśmy z wbudowaną mocną. Implant
o średnicy min 1,7mm załadowany na jednorazowy, sterylny giętki podajnik. Długość części roboczej
podajnika z załadowanym implantem. W cenie z wiertłem do w/w implantu szt. 10 4. Kotwice do
rekonstrukcji stożka rotatorów- Tytanowy, samogwintujący implant do rekonstrukcji stożka rotatorów o
długości 14 mm i średnicy 5 mm załadowany na jednorazowy podajnik w komplecie z dwoma
supermocnymi nićmi. Nici umieszczone w pojedynczym, wyeksponowanym poza część gwintowaną
oczku implantu. Implant nie wymagający żadnych dodatkowych narzędzi typu podajnik, wiertło,
gwintownik. szt. 12
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33183100-7, 33183000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

17.01.2019, 13:09
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Cena

60,00

Termin uzupełnienia zużytego sprzętu liczony od momentu przyjęcia zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 10 Nazwa: ELEKTRODY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Elektrody
artroskopowe ablacyjno – koagulacyjne współpracujące z systemem ablacji będącej na bloku
operacyjnym szpitala zamawiającego (Mitek Vapr3) lub wypożyczenie systemu ablacyjnego na czas
trwania umowy. Końcówki ablatora do wyboru z katalogu producenta szt. 50
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33183100-7, 33183000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu
przyjęcia zamówienia

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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Część nr: 11 Nazwa: ZESTAW DO SZYCIA ŁĄKOTEK
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Sterylny
zestaw do szycia łąkotek złożony z 3-4 podłużnych implantów wykonanych z materiału PEEK
pozwalający założyć 2 szwy z jednego aplikatora. Aplikatory dostępne w zagięciu 15 stopni. System
zaopatrzony w samo zaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Zestaw fabrycznie wyposażony
w jednorazową kaniulę prowadzącą mocowaną na igle aplikatora, chroniącą implanty przed
uszkodzeniem podczas wprowadzania igły aplikatora do stawu i służącą do pomiaru wielkości
uszkodzenia. szt. 40 2. Zestaw do szycia łąkotek – 3 implanty szt. 20
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33183100-7, 33183000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin uzupełnienia zużytego sprzętu liczony od momentu przyjęcia zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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