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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia (jeżeli dotyczy):  

www.szpital.wloclawek.pl 
 

Ogłoszenie nr 335826 - 2016 z dnia 2016-11-03 r.  
Włocławek: DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO ZABIEGÓW 

ARTROSKOPOWYCH 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia: 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  
 
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: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, krajowy 
numer identyfikacyjny 34141172700000, ul. Ul. Wieniecka  49, 87800   Włocławek, woj. 
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kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 412 94 13, e-mail , faks 54 412 94 13.  
Adres strony internetowej (URL):  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej 
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  
tak  
www.szpital.wloclawek.pl 
 
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  
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób: 
tak  
Inny sposób:  
 
Adres:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek 
pok. 302 Administracja III piętro 
 
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  
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA DROBNEGO 
SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO ZABIEGÓW ARTROSKOPOWYCH 
Numer referencyjny: DZP/52/2016 
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  
 
 
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: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego 
sprzętu medycznego do zabiegów artroskopowych dla Oddziału Ortopedii i Traumatologii 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki 
we Włocławku przez okres 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy w następującym 
asortymencie : Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do 
niniejszego ogłoszenia 
 
II.5) Główny kod CPV: 33141700-7 
Dodatkowe kody CPV:33169000-2, 33184100-4 
II.6) Całkowita warto ść 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  
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: 
Okres w miesiącach: 24 
 
II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
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III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków:  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków:  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków:  
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: 
nie  
Informacje dodatkowe: Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca 
wykonał, 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 co najmniej 1 dostawę do każdej z Części 
zamówienia w zakresie dostawy drobnego sprzętu medycznego do zabiegów artroskopowych 
o wartości minimum PLN brutto: Cześć nr 1 114 500 PLN Cześć nr 2 55 380 PLN Cześć nr 3 
54 600 PLN w ramach jednego kontraktu – odpowiednio w każdej Części. W przypadku gdy 
Wykonawca składa ofertę na kilka Części, Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez 
Wykonawcę jedną dostawą w ramach jednego kontraktu na wartość równą lub wyższą od 
sumy wartości wskazanych w ww. warunku obliczonych dla danych Części. Np. w przypadku 
gdyby Wykonawca składał ofertę na Część nr 1 i Część nr 3 to może wykazać się 
doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 1 dostawy w ramach jednego kontraktu na 
wartość co najmniej 169 100 PLN brutto.  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp tak  
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
nie  
III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, w 
następującym zakresie:W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z 
udziału w postępowaniu: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
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w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; b) 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 uPzp; c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania 
takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności; d) oświadczenia wykonawcy o braku 
orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia 
publiczne; e) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);  
III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W P OSTĘPOWANIU:  
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, w 
następującym zakresie:1) na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale 
IV ust. 1 lit. c SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu wykonanych dostaw na 
zasadach określonych poniżej (w zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w 
rozdziale IV ust. 1 lit. a i b SIWZ Zamawiający nie żąda przedłożenia dokumentów): - 
wykazu wykonanych dostaw, 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 – co najmniej 1 dostawę do 
każdej z Części w zakresie dostawy drobnego sprzętu medycznego do zabiegów 
artroskopowych o minimalnej wartości brutto wskazanej w tabeli w ust. 1 lit. c niniejszego 
paragrafu, 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 ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; • jeżeli wykaz, 
oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz 
którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 
zakresie.  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
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CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) -  III.6)  
1.Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Formularz asortymentowo – 
cenowy, zgodnie z załącznikami nr 2A do 2c do SIWZ. 3. Jeżeli wykonawca polega na 
zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (dalej jako ,,Podmiot Udostępniający”) na 
zasadach określonych w art. 22a uPzp, w celu dysponowania niezbędnymi zasobami w 
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga 
przedłożenia zobowiązania Podmiotu Udostepniającego (oryginał w formie pisemnej), które 
będzie określało: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób 
wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego. ***(ze zobowiązania Podmiotu Udostępniającego powinna wynikać gwarancja 
rzeczywistego dostępu wykonawcy do zasobów Podmiotu Udostępniającego) 4. 
Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy 
Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi 
zawierać w szczególności ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. 5. W 
celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą: a) dokumentów określonych w 
rozdziale I ust. 1.6 pkt 9 (tabela nr 1) SIWZ; b) instrukcja składowania zapasu 
konsygnacyjnego zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
nie  
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
nie  
 
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  
nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej:  
nie  
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 
innowacyjne)  
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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:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 
formie katalogów elektronicznych:  
nie  
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
nie  
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia: 
nie  
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:  
Aukcja wieloetapowa  
etap nr czas trwania etapu 

  
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu: nie  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  
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Kryteria Znaczenie 

Cena 60 

Termin płatności 20 

Termin dostawy 20 
 
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 nie  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  
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:  
 
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: nie  
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:  
nie  
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:  
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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:  
Licytacja wieloetapowa  
etap nr czas trwania etapu 

  
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu: nie  
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:  
1. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków tych zmian: 
1) Strony przewidują możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w 
przypadku, gdy: a) nastąpi obniżenie ceny; b) nastąpi zwiększenie rabatu; c) nastąpi zmiana 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Zamawiający 
dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto w przypadku zmiany wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana cen netto związana ze zmianą wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w 
życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego za 
pracę, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że ww. zmiana 
będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; d) nastąpi zmiana 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - Zamawiający 
dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto w przypadku zmiany zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana cen netto związana ze 
zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może nastąpić nie 
wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca 
musi udowodnić Zamawiającemu, że ww. zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę; e) nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający 
dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku 
od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może 
nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę 
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stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji; f) nastąpią zmiany osób 
wskazanych przez strony do realizacji umowy; g) nastąpi zmiana numeru katalogowego nie 
powodująca zmiany przedmiotu umowy; h) umowa nie zostanie zrealizowana do wartości 
brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania umowy może zostać wydłużony aż do 
wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy; 2) Zamawiający dopuszcza 
także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy zmianę 
przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy 
zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o 
parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie 
może przekraczać ceny towaru, na który została podpisana umowa. W przypadku zaprzestania 
lub zawieszenia produkcji towaru objętego umową Wykonawca winien udokumentować ten 
fakt. 3) Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli: a) łączny ewentualny wzrost 
wartości zamówienia jest mniejszy niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejszy od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie; b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego 
wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały 
spełnione łącznie następujące warunki: • zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z 
powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub 
interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia 
podstawowego, • zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 
zwiększenie kosztów dla zamawiającego, • wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 
50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; c) wykonawcę, któremu 
zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: • w wyniku połączenia, 
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą 
innych istotnych zmian umowy; • w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań 
wykonawcy względem jego podwykonawców; d) zostały spełnione łącznie następujące 
warunki: • konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 
zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, • wartość zmiany nie 
przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 4) Poza 
okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian 
niniejszej umowy skutkujących: a) zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do 
charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; b) wprowadzeniem warunków, które, gdyby 
były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby 
lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści; c) naruszeniem 
równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany 
pierwotnie w umowie; d) znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i 
zobowiązań wynikający z umowy; e) zastąpieniem wykonawcy, któremu zamawiający 
udzielił zamówienia, nowym wykonawcą. 5) Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu 
okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie 
prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub 
innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
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postępowaniu:  
Data: 14/11/2016, 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  
>  
IV.6.3) Termin związania ofertą: 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 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: Część 1. Sprzęt jednorazowy do zabiegów ACL. 
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 Ostrze jednorazowe do artroskopii do posiadanego przez Zamawiającego 
shavera Formula typu Resector, sterylne, rozmiar 5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 do wyboru 
Zamawiającego. szt. 100 2 Ostrze jednorazowe do artroskopii do posiadanego przez 
Zamawiającego shavera Formula typu Aggresive-Plus, sterylne, rozmiar 4.0, 4.5, 5.0 do 
wyboru Zamawiającego. szt. 150 3 Ostrze jednorazowe do artroskopii do posiadanego przez 
Zamawiającego shavera Formula typu Tomcat, sterylne, rozmiar 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 do 
wyboru Zamawiającego. szt. 150 4 Śruba interferencyjna biowchłanialna PLLA-HA o 
średnicach w zakresie 7-12 mm i dł. 23, 28 i 35 mm szt. 190 5. Frez do artroskopii, 
jednorazowy, sterylny typu Barrel Burs do posiadanego przez Zamawiającego shavera 
Formula, rozmiar 4.0, 5.0, 5.5 do wyboru Zamawiającego. szt. 10 6. Frez do artroskopii, 
jednorazowy, sterylny typu Round Burs do posiadanego przez Zamawiającego shavera 
Formula, rozmiar 4.0, 5.0, 5.5 do wyboru Zamawiającego. szt. 10 7. Podłużna płytka 
metalowa o rozmiarze 13x4 mm trwale bezwęzłowo związana z pętlą plecioną wykonana z 
polietylenu (UHMWPE) o wysokiej wytrzymałości na zerwanie. Długość pętli 15-50 mm ze 
skokiem co 5 mm. Implant na giętkim podajniku zaopatrzony dodatkowo w nić służącą do 
przeciągania i obrócenia implantu w kanale udowym. Rozmiar do wyboru Zamawiającego. 
szt. 20 8. Wydzierżawienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego konsoli 
artroskopowej wraz z shaverem na czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego 
szt. 1  
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141700-7, 33169000-2, 33184100-4 
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
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Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryteria Znaczenie 

Cena 60 

Termin płatności 20 

Termin dostawy 20 
6) INFORMACJE DODATKOWE: Wymagania do przedmiotu zamówienia i ważne 
dokumenty na potwierdzenie ich spełnienia: I. Wymaganie Oferowany przedmiot zamówienia 
musi być dopuszczony do obrotu i do używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 
dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) II. Dokument na potwierdzenie 
spełnienia wymagań:1. Deklaracja zgodności CE, chyba że ustawa o wyrobach medycznych 
stanowi inaczej; 2. Dokument potwierdzający dokonanie odpowiednio: zgłoszenia lub 
powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu medycznego do obrotu, chyba że ustawa o wyrobach 
medycznych stanowi inaczej; 3. Dokument potwierdzający przeprowadzenie procedury oceny 
zgodności wyrobu medycznego z wymaganiami zasadniczymi (certyfikat zgodności wydany 
przez jednostkę notyfikowaną, uczestniczącą w ocenie zgodności), chyba że ustawa o 
wyrobach medycznych stanowi inaczej. W przypadku gdy ustawa o wyrobach medycznych 
stanowi inaczej i dopuszcza inne dokumenty, niż wymienione w pkt 1-3 powyżej, 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument równoważny dokumentowi wymaganemu w 
siwz, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.  
 
Część nr: 2    Nazwa: Część 2. Jednorazowy sprzęt artroskopowy  
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 Elektroda z kanałem ssacym 4,0 mm typu 90-S max. szt. 35 2 Elektroda z 
kanałem ssącym 3,5 mm typu 90-S szt. 35 3 Elektroda typu 3,5 mm typu Hook. szt. 35 4 
Zestaw drenów jednorazowych w torze napływu i odpływu do posiadanej przez 
Zamawiającego pompy artroskopowej firmy Stryker (Ilość w opakowaniu 10 kpl.) szt. 42  
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141700-7, 33169000-2, 33184100-4 
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryteria Znaczenie 

Cena 60 

Termin płatności 20 

Termin dostawy 20 
6) INFORMACJE DODATKOWE: Wymagania do przedmiotu zamówienia i ważne 
dokumenty na potwierdzenie ich spełnienia: I. Wymaganie Oferowany przedmiot zamówienia 
musi być dopuszczony do obrotu i do używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 
dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) II. Dokument na potwierdzenie 
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spełnienia wymagań:1. Deklaracja zgodności CE, chyba że ustawa o wyrobach medycznych 
stanowi inaczej; 2. Dokument potwierdzający dokonanie odpowiednio: zgłoszenia lub 
powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu medycznego do obrotu, chyba że ustawa o wyrobach 
medycznych stanowi inaczej; 3. Dokument potwierdzający przeprowadzenie procedury oceny 
zgodności wyrobu medycznego z wymaganiami zasadniczymi (certyfikat zgodności wydany 
przez jednostkę notyfikowaną, uczestniczącą w ocenie zgodności), chyba że ustawa o 
wyrobach medycznych stanowi inaczej. W przypadku gdy ustawa o wyrobach medycznych 
stanowi inaczej i dopuszcza inne dokumenty, niż wymienione w pkt 1-3 powyżej, 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument równoważny dokumentowi wymaganemu w 
siwz, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. 
 
Część nr: 3    Nazwa: Część 3. Narzędzia artroskopowe 
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. Duży odgryzacz prosty; 2,7 mm szt. 2 2. Duży odgryzacz zakrzywiony pod 
kątem 30° w prawo,;2,7 mm szt. 2 3. Duży odgryzacz zakrzywiony pod kątem 30° w 
lewo,;2,7 mm szt. 2 4. Nożyczki haczykowate 3,4mm szt. 2 5. Chwytak do tkanek miękkich z 
mechanizmem zatrzaskowym 3,4 mm szt. 2 6. Haczyk artroskopowy 5,0 szt. 2 7. Haczyk 
artroskopowy 3,0 szt. 2 8. Taca sterylizacyjna dla 12 instrumentów szt. 2 9. Optyka 
artroskopowa średnica 4,00 mm 30° długości 14 cm, system zatrzaskowego mocowania do 
płaszcza Speed- lock, współpraca z posiadanymi kaniulami i światłowodami przez 
Zamawiającego szt. 6 10. 5,8 mmkaniula artroskopowa, 2 zawory obrotowe, z systemem 
zatrzaskowym Speed-Lock szt. 6 11. Trokar do kaniuli 5,8 mm, z systemem zatrzaskowym 
Speed-Lock szt. 6 12. Kaseta sterylizacyjna do optyk szt. 6  
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141700-7, 33169000-2, 33184100-4 
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryteria Znaczenie 

Cena 60 

Termin płatności 20 

Termin dostawy 20 
6) INFORMACJE DODATKOWE: Wymagania do przedmiotu zamówienia i ważne 
dokumenty na potwierdzenie ich spełnienia: I. Wymaganie Oferowany przedmiot zamówienia 
musi być dopuszczony do obrotu i do używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 
dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) II. Dokument na potwierdzenie 
spełnienia wymagań:1. Deklaracja zgodności CE, chyba że ustawa o wyrobach medycznych 
stanowi inaczej; 2. Dokument potwierdzający dokonanie odpowiednio: zgłoszenia lub 
powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu medycznego do obrotu, chyba że ustawa o wyrobach 
medycznych stanowi inaczej; 3. Dokument potwierdzający przeprowadzenie procedury oceny 
zgodności wyrobu medycznego z wymaganiami zasadniczymi (certyfikat zgodności wydany 
przez jednostkę notyfikowaną, uczestniczącą w ocenie zgodności), chyba że ustawa o 
wyrobach medycznych stanowi inaczej. W przypadku gdy ustawa o wyrobach medycznych 
stanowi inaczej i dopuszcza inne dokumenty, niż wymienione w pkt 1-3 powyżej, 
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Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument równoważny dokumentowi wymaganemu w 
siwz, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. 
 
 

 


