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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:377912-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Włocławek: Protezy ortopedyczne
2017/S 184-377912

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we
Włocławku, ul. Wieniecka 49, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza

Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Lunewil 15, 87-800 Włocławek, Osoba do kontaktów:
mgr Karina Kmieciak- referent Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, Włocławek 87-800,

Polska. Tel.:  +48 542329874. Faks:  +48 542329875. E-mail: przetargi@szpital.wloclawek.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.9.2017, 2017/S 175-359512)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:33183200, 33183100
Protezy ortopedyczne
Implanty ortopedyczne
Zamiast:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Numer Części Wartość wadium
Część nr 1 110 970,00 PLN
Część nr 2 2 700,00 PLN
Część nr 3 5 900,00 PLN
Część nr 4 1 700,00 PLN
Część nr 5 12 200,00 PLN
Część nr 6 2 300,00 PLN.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Część nr 1 2 996 000,00 PLN
Część nr 2 74 800,00 PLN
Część nr 3 160 000,00 PLN
Część nr 4 45 000,00 PLN
Część nr 5 329 800,00 PLN
Część nr 6 62 100,00 PLN.
Informacje o częściach zamówienia. Część nr 5:
1 Trzpień modularny dysplastyczny wykonany ze stopu tytanu; 14 rozmiarów; przekrój 13-26mm, długość 87-100mm.
Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu, modularny, dwie opcje CCD- 125* i 135*; cztery offsety dla każdego
kąta; długość 41-48mm.; mocowany śrubą po założeniu trzpienia. szt. 8
2 Trzpień krótki, przynasadowy, osadzany w technice oszczędzającej kość; wykonany ze stopu tytanu; dodatkowo
napylony porowatym tytanem i hydroksyapatytem. Stożek 12/14. 12 rozmiarów w wersji standardowej oraz 12 rozmiarów
w wersji lateralizowanej.Dodatkowo trzpień w wersji modularnej – 12 wielkości trzpienia oraz 12 rodzajów szyjek
modularnych. Wielkość trzpienia rosnąca proporcjonalnieszt. 10
3 Trzpień pierwotny w rzucie czołowym łuk, w rzucie bocznym „V”, bezkołnierzowy, wykonany ze stopu tytanu.
Powierzchnia pokryta hydroksyapatytem o grubości 55µm w 11 rozmiarach. Dwie dostępne wersje CCD 134* ( standard )
i 131* ( wersja lateralizowana). szt. 100
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4 Trzpień pierwotny cementowany w rzucie czołowym łuk, w rzucie bocznym „V”, bezkołnierzowy, wykonany ze stopu
tytanu. Powierzchnia gładko polerowana w 11 rozmiarach. Dwie dostępne wersje CCD 134* ( standard ) i 131* ,( wersja
lateralizowana). szt. 40
5 Głowa ceramiczna BIOLOX DELTA 28, 32, 36, 40mm; dla rozmiarów 28 i 32 – # długości szyjki, dla rozmiarów 36 i 40
-4 długości szyjki; dostępność głów rewizyjnych z metalową wkładką w rozmiarach 28-36mm.
szt. 30
6 Głowy metalowe 12/14 o średnicy 22mm i 28mm w sześciu długościach każda ( S, M, L, XL, XXL, XXXL).
szt. 40
7 Głowy bipolarne mocowane za pomocą polietylenowego pierścienia w rozmiarach 38-57mm.
szt. 40
8 Panewka pełna typu press-fit z zaślepiona, z możliwością wykręcenia zaślepek na wypadek potrzeby wkręcenia śruby
pasujaca do 3 rozmiarów wkładek
szt. 100
9 Panewka rewizyjna typu press-fit ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 – 66mm. Panewka o „podciętym”
nieregularnym brzegu z trzema płytami 2 i 3-otworowymi oraz haczykiem wykonanymi z czystego tytanu celem
zwiększenia elastyczności. szt. 10
10 Panewka rewizyjna typu press-fit typu „ Trabecular – trójprzestrzenna ”, panewka wykonana monolitycznie (nieklejone
elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 – 66mm. Panewka o „podciętym” nieregularnym brzegu z trzema
płytami 2 i 3-otworowymi oraz haczykiem wykonanymi z czystego tytanu celem zwiększenia elastyczności.
szt. 10
11 Panewka do bioder dysplastycznych z tzw. „ skrzydełkami” w rozmiarach 42-66mm szt. 4
12 Moduł rewizyjny panewkowy typu trójprzestrzennego, monolityczny (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V
w rozmiarach 50 – 62mm oraz wysokościach 12 i 18mm. Moduł mocowany z panewkami za pomocą śrub – bez użycia
cementu. szt. 4
13 Wkładka polietylenowa wykonana z polyetylenu crosslinked bezokapowa oraz okapowa; otoczona metalowym
paskiem wykonanym ze stopu tytanu. Wkładka fiksowana konikalnie, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający
odpowiednie osadzenie wkładki w panewce; rozmiary zewnętrzne ( S, M, L ) szt. 8
14 Śruby kostne szt. 40.
Powinno być:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Numer Części Wartość wadium
Część nr 1 110 970 PLN
Część nr 2 2 700 PLN
Część nr 3 5 900 PLN
Część nr 4 1 700 PLN
Część nr 5 19 000 PLN
Część nr 6 2 300 PLN.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Część nr 1 2 996 000 PLN
Część nr 2 74 800 PLN
Część nr 3 160 000 PLN
Część nr 4 45 000 PLN
Część nr 5 515 300 PLN
Część nr 6 62 100 PLN.
Informacje o częściach zamówienia. Część nr 5:
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1 Trzpień modularny dysplastyczny wykonany ze stopu tytanu; 14 rozmiarów; przekrój 13-26mm, długość 87-100mm.
Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu, modularny, dwie opcje CCD- 125* i 135*; cztery offsety dla każdego
kąta; długość 41-48mm.; mocowany śrubą po założeniu trzpienia. szt. 8
2 Trzpień krótki, przynasadowy, osadzany w technice oszczędzającej kość; wykonany ze stopu tytanu; dodatkowo
napylony porowatym tytanem i hydroksyapatytem. Stożek 12/14. 12 rozmiarów w wersji standardowej oraz 12 rozmiarów
w wersji lateralizowanej.Dodatkowo trzpień w wersji modularnej – 12 wielkości trzpienia oraz 12 rodzajów szyjek
modularnych. Wielkość trzpienia rosnąca proporcjonalnie szt. 50
3 Trzpień pierwotny w rzucie czołowym łuk, w rzucie bocznym „V”, bezkołnierzowy, wykonany ze stopu tytanu.
Powierzchnia pokryta hydroksyapatytem o grubości 55µm w 11 rozmiarach. Dwie dostępne wersje CCD 134* ( standard )
i 131* ( wersja lateralizowana). szt. 100
4 Trzpień pierwotny cementowany w rzucie czołowym łuk, w rzucie bocznym „V”, bezkołnierzowy, wykonany ze stopu
tytanu. Powierzchnia gładko polerowana w 11 rozmiarach. Dwie dostępne wersje CCD 134* ( standard ) i 131* ,( wersja
lateralizowana). szt. 40
5 Głowa ceramiczna BIOLOX DELTA 28, 32, 36, 40mm; dla rozmiarów 28 i 32 – # długości szyjki, dla rozmiarów 36 i 40
-4 długości szyjki; dostępność głów rewizyjnych z metalową wkładką w rozmiarach 28-36mm. szt. 100
6 Głowy metalowe 12/14 o średnicy 22mm i 28mm w sześciu długościach każda ( S, M, L, XL, XXL, XXXL). szt. 108
7 Głowy bipolarne mocowane za pomocą polietylenowego pierścienia w rozmiarach 38-57mm.
szt. 40
8 Panewka pełna typu press-fit z zaślepiona, z możliwością wykręcenia zaślepek na wypadek potrzeby wkręcenia śruby
pasujaca do 3 rozmiarów wkładek
szt. 150
9 Panewka rewizyjna typu press-fit ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 – 66mm. Panewka o „podciętym”
nieregularnym brzegu z trzema płytami 2 i 3-otworowymi oraz haczykiem wykonanymi z czystego tytanu celem
zwiększenia elastyczności. szt. 10
10 Panewka rewizyjna typu press-fit typu „ Trabecular – trójprzestrzenna ”, panewka wykonana monolitycznie (nieklejone
elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 – 66mm. Panewka o „podciętym” nieregularnym brzegu z trzema
płytami 2 i 3-otworowymi oraz haczykiem wykonanymi z czystego tytanu celem zwiększenia elastyczności. szt. 10
11 Panewka do bioder dysplastycznych z tzw. „ skrzydełkami” w rozmiarach 42-66mm szt. 4
12 Moduł rewizyjny panewkowy typu trójprzestrzennego, monolityczny (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V
w rozmiarach 50 – 62mm oraz wysokościach 12 i 18mm. Moduł mocowany z panewkami za pomocą śrub – bez użycia
cementu. szt. 4
13 Wkładka polietylenowa wykonana z polyetylenu crosslinked bezokapowa oraz okapowa; otoczona metalowym
paskiem wykonanym ze stopu tytanu. Wkładka fiksowana konikalnie, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający
odpowiednie osadzenie wkładki w panewce; rozmiary zewnętrzne ( S, M, L )
szt. 174
14 Śruby kostne szt. 100.
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


