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Polska-Wałbrzych: Implanty ortopedyczne
2017/S 113-227292
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4
Wałbrzych
58-309
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel.: +48 746489941
E-mail: agnieszka.szczebak@zdrowie.walbrzych.pl
Faks: +48 746489700
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdrowie.walbrzych.pl
I.3)

Wspólne zamówienie
Komunikacja

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej

I.5)

Główny przedmiot działalności

I.2)

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdrowie.walbrzych.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
adres podany powyżej
Podmiot prawa publicznego
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Dostawy implantów ortopedycznych do osteosyntezy.
Numer referencyjny: Zp/42/PN-38/17

II.1.2)

Główny kod CPV

II.1.3)

Rodzaj zamówienia

II.1.4)

Krótki opis:

33183100
Dostawy
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet

nr
nr
nr
nr

1
2
3
4

–
–
–
–

Płytki blokowane
Gwoździe śródszpikowe
Osteosynteza – płytki dedykowane I
Osteosynteza kości drobnych

Pakiet nr 5 – Osteosynteza – płytki
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2272922017:TEXT:PL:HTML

dedykowane II
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Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
Pakiet
II.1.5)
II.1.6)

nr
nr
nr
nr
nr
nr

5 – Osteosynteza – płytki dedykowane II
6 – Osteosynteza – gwóźdź krętarzowy I
7 – Osteosynteza – gwóźdź krętarzowy II
8 – Osteosynteza płyty dedykowane – kończyna dolna
9 – Stabilizatory zewnętrzne
10 – Gwoździe śródszpikowe elastyczne.

Szacunkowa całkowita wartość
Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2.1)

Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2)

Płytki blokowane
Część nr: 1
33183100

Kod NUTS: PL

1.Płytka kształtowa blokowana – 15 szt.
2. Płyta prosta – 5 szt.
3. Płytka kształtowa blokowana ukośna L – 5 szt.
4. Płytka kształtowa blokowana ukośna L – 5 szt.
5. Płytka kształtowa blokowana L – 5 szt.
6. Płytka rekonstrukcyjna prosta – 6 szt.
7.Płytka do głowy kości promieniowej lewa i prawa – 3 szt.
8. Płytka do głowy kości promieniowej szyjkowa – 3 szt.
9.Wkręt korowy blokowany – 60 szt.
10.Wkręt korowy – 25 szt.
11.Wkręt blokowany – 20 szt.
12. Wkręt blokowany – 50 szt.
13.Płytka prosta rekonstrukcyjna – 10 szt.
14.Płytka promieniowa – 5 szt.
15.Płytka wąska – 25 szt.
16.Płytka blokowana – 6 szt.
17.Płytka kształtowa blokowana z hakiem do obojczyka – 4 szt.
18.Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej – 10 szt.
19.Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej – 4 szt.
20.Płytka piszczelowa – 10 szt.
21. Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej – 6 szt.
22.Płytka strzałkowa dalsza boczna – 30 szt.
23.Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości ramiennej – 10 szt.
24. Wkręt blokowany – 360 szt.
25.Wkręt korowy – 160 szt.
26.Wkręt blokowany – 40 szt.
27.Płytka prosta – 10 szt.
28.Płytka kształtowa blokowana kłykciowa udowa – 10 szt.
29.Płytka kształtowa blokowana kłykciowa piszczelowa – 10 szt.
30.Płytka kształtowa blokowana L – 6 szt.
31.Płytka kształtowa blokowana – 6 szt.
32.Wkręt blokowany – 120 szt.
33. Wkręt korowy – 40 szt.
34.Wkręt blokowany – 20 szt.
35.Wkręt gąbczasty – 30 szt.
36.Wkręt blokowany – 30 szt.
37.Płytka dynamiczna – 10 szt.

38. Śruby teleskopowe – 30 szt.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2272922017:TEXT:PL:HTML
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38.
39.
40.
41.

Śruby teleskopowe – 30 szt.
Wkręty typu Herberta – 10 szt.
Groty Kirschnera – 700 szt.
Pręty Rusha – 20 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.7)

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.14)
II.2)

II.2.7)

Gwoździe śródszpikowe
Część nr: 2
33183100

Kod NUTS: PL

1.Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy
2. Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny
3. Gwóźdź śródszpikowy udowy wsteczny
4. Gwóźdź śródszpikowy ramienny
5. Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy
6. Gwóźdź śródszpikowy do kości przedramienia i strzałkowej
7.Endoproteza głowy kości promieniowej
8. Cement kostny.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2272922017:TEXT:PL:HTML
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.14)
II.2)

II.2.7)

Osteosynteza- płytki dedykowane I
Część nr: 3
33183100

Kod NUTS: PL

1.Płyta prosta – 10
2. Płytka prosta – 10 szt.
3. Płytki anatomiczne – 15 szt.
4. Płyta anatomiczna – 8 szt.
5. Płyta anatomiczna – 8 szt.
6. Płyta rekonstrukcyjna – 2 szt.
7. Płyta anatomiczna – 10 szt.
8. Płytki anatomiczne – 10 szt.
9. Płyty do zespalania złamań miednicy – 6 szt.
10. Płyta do spojenia łonowego – 2 szt.
11. Śruba blokowana – 300 szt.
12. Śruba korowa – 80 szt.
13.Śruba blokowana – 50 szt.
14.Śruba korowa – 30 szt.
15. Śruba blokująca – 20 szt.
16. Śruba do miednicy – 20 szt.
17. Śruby blokowane-zmienno kątowe – 100 szt.
18.Śruby blokowane-zmienno kątowe – 40 szt.
19. Wiertło do ekstrakcji śrub stalowych – 2 szt.
20. Wiertło do ekstrakcji śrub stalowych – 2 szt.
21. Płyta prosta – 10 szt.
22. Płytka anatomiczna – 3 szt.
23. System kabli ortopedycznych z zaciskami – 30 szt.
24. Pozycjoner do kabli do płyt – 30 szt.
25. Śruba blokująca – 20 szt.
26. Śruba korowa – 20 szt.
27. Śruba blokowana – 10 szt.
28. Płyta anatomiczna – 3 szt.
29. Śruba konikalna kaniulowana – 9
30.Śruba blokująca kaniulowana – 9 szt.
31. Śruba konikalna kaniulowana – 9 szt.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2272922017:TEXT:PL:HTML
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Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.14)
II.2)

Osteosynteza kości drobnych
Część nr: 4
33183100

Kod NUTS: PL

1 Płytka prosta – 10
2 Płytka dwurzędowa – 10
3 Płytka dwurzędowa – 10
4 Płytka dwurzędowa – 10
5 Płytka T – 10
6 Płytka T – 10
7 Płytka Z – 10
8 Płytka Z – 10
9 Płytka X – 10
10 Płytka Y – 10
11 Płytka dwurzędowa 6 otworów – 10
12 Płytka dwurzędowa 10 otworów – 10
13 Podkładka do śrub Ø 1,5 i 2,0 mm – 10
14 Płytka prosta (łańcuszek) – 10
15 Płytka dwurzędowa – 10
16 Płytka dwurzędowa – 10
17 Płytka dwurzędowa + 10
18 Płytka T –10
19 Płytka T – 10
20 Płytka Z – 10
21 Płytka Z – 10
22 Płytka X – 10
23 Płytka Y – 10
24 Płytka dwurzędowa 8 otworów – 10
25 Płytka dwurzędowa 12 otworów- 10
26 Podkładka do śrub Ø 1,5 i 2,0 mm – 10
27 Śruba 1,5 mm blokowana-100
28 Śruba 1,5 mm blokowana- 100
29 Śruba 1,7 mm blokowana ratująca- 50
30 Śruba 2,0 mm blokowana- 100
31 Śruba 2,0 mm blokowana- 100
32 Śruba 2,2 mm blokowana ratująca- 50
27 Gwóźdź obojczykowy dynamiczny- 100
28 Śruba 1,5 mm blokowana- 100
29 Śruba 1,7 mm blokowana ratująca- 50
30 Śruba 2,0 mm blokowana- 100
31 Śruba 2,0 mm blokowana- 100
32 Śruba 2,2 mm blokowana ratująca- 50
33 Gwóźdź obojczykowy dynamiczny- 10
34 Gwóźdź obojczykowy statyczny- 10.

Cena nie jest jedynym kryterium
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2272922017:TEXT:PL:HTML
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)
II.2.7)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.14)
II.2)

Osteosynteza płyty dedykowane II
Część nr: 5
33183100

Kod NUTS: PL

1 Płytka do kości promieniowej – 12
2 Płytka do kości promieniowej – 12
3 Płytka do kości promieniowej – 10
4 Płytka do kości promieniowej – 10
5 Płytka do kości promieniowej – 5
6 Płytka do dalszej nasady kości łokciowej – 5
7 Płytka do wyrostka łokciowego- 15
8 Płytka do bliższej nasady kości ramiennej – 5
9 Płytka do bliższej nasady kości ramiennej – 5
10 Płytka do dalszej nasady kości ramiennej – 10
11 Płytka do dalszej nasady kości ramiennej- 10
12 Płytka do dalszej nasady kości ramiennej- 10
13 Płytka do kości obojczykowej, ilość otworów 7- 2
14 Płytka do kości obojczykowej – 2
15 Płytka do kości obojczykowej – 2
16 Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości – 3
17 Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości – 3
18 Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska – 2
19 Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska – 2
20 Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska – 2
21 Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa -2
22 Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska – 2
23 Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska- 2
24 Śruba korowa blokowana- 95
25 Śruba korowa blokowana wielokierunkowa – 20
26 Śruba korowa blokowana wielokierunkowa – 5
27 Śruba gąbczasta blokowana wielokierunkowa – 75
28 Śruba gąbczasta blokowana wielokierunkowa – 20
29 Śruba gąbczasta blokowana wielokierunkowa – 5

30 Śruba korowa – 95
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2272922017:TEXT:PL:HTML
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30
31
32
33
34
35
36
37

Śruba
Śruba
Śruba
Śruba
Śruba
Śruba
Śruba
Śruba

korowa – 95
korowa- ciągnąca, tytanowa, samogwintująca- 20
blokowana, tytanowa, samogwintująca – 50
blokowana, tytanowa, samogwintująca – 40
blokowana, tytanowa, samogwintująca – 40
standardowa, tytanowa, samogwintująca – 40
standardowa, tytanowa, samogwintująca – 30
standardowa, tytanowa, samogwintująca – 20.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.7)

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.14)
II.2)

II.2.7)

Osteosynteza- gwóźdź krętarzowy I
Część nr: 6
33183100

Kod NUTS: PL

1.Gwóźdź tytanowy do bliższej nasady kości udowej – 30 szt.
2. Śruba doszyjkowa z gwintem owalnym, stop tytanu, sterylna – 30 szt.
3. Ostrze helikalne, spiralno-nożowe, stop tytanu – 5 szt.
4. Śruba zaślepiająca do gwoździa, stop tytanu – 30 szt.
5. Wkręt blokujący – 30 szt.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

II.2.13)
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2272922017:TEXT:PL:HTML
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

II.2.14)
II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2)

II.2.7)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

Osteosynteza- gwóźdź krętarzowy II
Część nr: 7
33183100

Kod NUTS: PL

1.Gwóźdź typu gamma- 30 szt.
2. Śruba główna – 30 szt.
3. Śruba blokująca – 30 szt.
4. Zaślepki – 30 szt.

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.14)
II.2)

Osteosynteza- gwóźdź krętarzowy II
Część nr: 8
33183100

Kod NUTS: PL

1 Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń końca – 10
2 Tytanowe płytki proste do zespoleń kości długich 3,4,5,6,7,8,10,12 ,14 ,16
otworowe – 10
3 Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej –
10
4 Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie – 10
5 Śruba kaniulowana tytanowa 4,0 mm, dł 14-70 mm częściowy gwint 30
6 podkładka do śruby kaniulowanej 30
7 Śruba blokowana tytanowa Φ 3.5 mm, dł. 10-70 mm 60

8 Śruba korowa tytanowa Φ 3.5 mm,
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2272922017:TEXT:PL:HTML
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8 Śruba korowa tytanowa Φ 3.5 mm, dł. 10-70 mm 60
9 Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15 60
10 Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15 30
11 Tytanowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 1470 30.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.7)

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.14)
II.2)

II.2.7)

Stabilizatory zewnętrzne
Część nr: 9
33183100

Kod NUTS: PL

Stabilizatory zewnętrzne.

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.14)
II.2)
II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

Gwoździe śródszpikowe elastyczne
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2272922017:TEXT:PL:HTML
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Gwoździe śródszpikowe elastyczne
Część nr: 10
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.7)

33183100

Kod NUTS: PL

Gwoździe śródszpikowe elastyczne – 20 szt.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z
wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
II.2.14)

Wykaz i krótki opis warunków:
Na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (JEDZ) oraz dokumentów do których przekazania zostanie
wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą tj. :
1) 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 wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;
2) posiadanie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków – na podstawie
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu.
3) posiadanie zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub
KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne – na podstawie zaświadczenia właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotnie, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert, lub innego
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2272922017:TEXT:PL:HTML
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terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4) posiadanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego:
— na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę
aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.
5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
— na podstawie oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamówienie publiczne oraz o braku
wydania prawomocnego wyroku sądowego za wykroczenie na karę ograniczenia
wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art.
24 ust. 5 pkt. 5 i 6 Pzp.
III.1.2)
III.1.3)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (JEDZ) oraz dokumentów do których przekazania zostanie
wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą tj. :
1) posiadanie zdolności zawodowych w zakresie świadczenia dostaw
odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia – na podstawie wykazu
dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, wykonanych, 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 dostawy odpowiadających swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:
— dla pakietu nr 1 – 98 000 PLN,
— dla pakietu nr 2, 3 – 125 000 PLN,
— dla pakietu nr 4, 5 – 80 000 PLN,
— dla pakietu nr 6 – 30 000 PLN,
— dla pakietu nr 7, 9 – 20 000 PLN,
— dla pakietu nr 8 – 40 000 PLN,
— dla pakietu nr 10 – 5 000 PLN.

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
III.1.5)

Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2272922017:TEXT:PL:HTML
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IV.1.3)
IV.1.4)
IV.1.6)
IV.1.8)
IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)

IV.2.3)
IV.2.4)
IV.2.6)
IV.2.7)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Informacje administracyjne
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/07/2017
Czas lokalny: 10:00

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym
kandydatom
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Warunki otwarcia ofert
Data: 25/07/2017
Czas lokalny: 10:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)
VI.3)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastosuje procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6
ustawy Pzp.
Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:
dla pakietu nr 1 – 3 880 PLN,
dla pakietu nr 2 – 5 000 PLN,
dla pakietu nr 3 – 4 900 PLN,
dla pakietu nr 4 – 3 020 PLN,
dla pakietu nr 5 – 3 020 PLN,
dla pakietu nr 6 – 900 PLN,
dla pakietu nr 7 – 780 PLN,
dla pakietu nr 8 – 1 460 PLN,
dla pakietu nr 9 – 600 PLN,
dla pakietu nr 10 – 200 PLN.
Datą uznania wpłaty będzie data wpływu na konto Zamawiającego.
Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
Na potwierdzeniu wniesienia wadium należy wyszczególnić pakiety oraz kwoty
wadium w pakietach na które składana jest oferta. Podać należy również kwotę
końcową (za wszystkie pakiety) po podliczeniu kwot jednostkowych.
Jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy
Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp.
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – wypełniony przez Wykonawcę w
częściach:
— Część I – „Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz
instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego”,
— Część II – „Informacje dotyczące Wykonawcy” – pkt. A, B, C, D,
— Część III – „Podstawy wykluczenia” – pkt. A, B, C, D,
— Część IV „Kryteria kwalifikacji”:
— pkt. A ppkt. 1
— pkt. C ppkt. 1b, 10, 11, 12,

— Część VI „Oświadczenia końcowe”.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2272922017:TEXT:PL:HTML
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— Część VI „Oświadczenia końcowe”.
Części i punkty których Zamawiający winien nie wypełniać zostały przez
Zamawiającego wykreślone.
VI.4)
VI.4.1)

VI.4.2)
VI.4.3)
VI.4.4)

VI.5)

Procedury odwoławcze
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polska

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Składanie odwołań
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polska

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/06/2017
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