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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:359512-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Włocławek: Protezy ortopedyczne
2017/S 175-359512

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
ul. Wieniecka 49
Punkt kontaktowy: 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
87-800 Włocławek
Polska
Tel.:  +48 542329874
E-mail: przetargi@szpital.wloclawek.pl 
Faks:  +48 542329875
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.szpital.wloclawek.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
DZP/61/2017 DOSTAWA ENDOPROTEZ NA POTRZEBY ODDZIAŁU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy

mailto:przetargi@szpital.wloclawek.pl
http://www.szpital.wloclawek.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul.
Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Główny Blok Operacyjny.
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa endoprotez dla Wojewódzkiego Szpitala specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek przez
okres 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. Zamówienie podzielone jest na 6 części, szczegółowo
opisanych w SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183200, 33183100

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Część nr 1
1) Krótki opis

1. Endoproteza pierwotna stawu kolanowego, kłykciowa, cementowana i bezcementowa, z zachowaniem (CR)
lub bez zachowania PCL (PS). Element udowy jednopromieniowy (tzw. single radius) w łuku funkcjonalnym
zakresu zgięcie-wyprost 10-110 stopni dla osi przebiegającej w linii przeznadkłykciowej lub równolegle do niej
w tylnej części kłykci kości udowej, anatomiczny (prawy, lewy), wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego,
z podniesioną przednią częścią (tzw. anterior flange) zapobiegającą tzw. notchingowi, w 8 rozmiarach dla
każdej ze stron. Taca piszczelowa modularna, uniwersalna, wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego,
w 8 rozmiarach, w technologii fixed bearing, z obwodowo blokowaną wkładką piszczelową oraz tzw. wyspą
antyrotacyjną dla dodatkowej minimalizacji mikroruchów wkładki. W opcji – taca bezcementowa wykonana ze
stopu tytanowego Ti64 oraz częściowo z powłoką z komercyjnie czystego tytanu – CpTi, posiadająca 4 pegi
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zlokalizowane obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D, poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości
gąbczastej, dostępna w 8 rozmiarach. Wkładka z wysoce usieciowanego polietylenu, w wersjach CR, CS, PS,
mocowana zatrzaskowo na tacy piszczelowej, o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po
łuku rotacyjnym – rotację wewn/zewn., wkładka w min. 5 grubościach.
1.1 Element udowy cementowany Szt. 260
1.2 Element udowy bezcementowy Szt. 40
1.3 Wkładka PE Szt. 300
1.4 Taca piszczelowa cementowana Szt. 260
1.5 Taca piszczelowa tytanowa bezcementowa Szt. 40
1.6 Cement kostny z erytromycyną i kolistyną 1 x 40g Szt. 200
1.7 Cement kostny z tobramycyną 1 x 40g Szt. 100
1.8 Jednorazowy zestaw do ciśnieniowego mieszania i podawania cementu Szt. 260
1.9 Jednorazowy zestaw do ciśnieniowego mieszania cementu Szt. 40
1.10 Zestaw jednorazowy do ciśnieniowego płukania kanału jamy szpikowej typu pulse lavage (napęd z
wbudowanym silniczkiem elektrycznym i końcówka do płukania) Szt. 300
1.11 Ostrze jednorazowe do piły oscylacyjnej kompatybilne z użyczonym napędem Szt. 300
2 Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego, kłykciowa, cementowana, 3-elementowa, modularna,
stosowana do przedziału bocznego i przyśrodkowego. Element udowy – jednopromieniowy w płaszczyźnie
A/P w zakresie 10-110 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu CoCr, w min. 6 rozmiarach dla
każdej ze stron. Taca piszczelowa wykonana ze stopu CoCr w min. 6 rozmiarach dla każdej ze stron. Wkładka
piszczelowa z polietylenu o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i oksydacyjnej w min. 4 grubościach dla
każdego z rozmiarów tacy, mocowana zatrzaskowo w tacy piszczelowej.
2.1 Element udowy Szt. 10
2.2 Wkładka PE Szt. 10
2.3 Taca piszczelowa Szt. 10
2.4 Cement kostny z erytromycyną i kolistyną 1 x 40g Szt. 6
2.5 Cement kostny z tobramycyną 1 x 40g Szt. 4
2.6 Jednorazowy zestaw do ciśnieniowego mieszania i podawania cementu Szt. 10
2.7 Jednorazowy zestaw do ciśnieniowego mieszania cementu Szt. 10
2.8 Zestaw jednorazowy do ciśnieniowego płukania kanału jamy szpikowej typu pulse lavage (napęd z
wbudowanym silniczkiem elektrycznym i końcówka do płukania) Szt. 10
2.9 Ostrze jednorazowe do piły oscylacyjnej kompatybilne z użyczonym napędem Szt. 10
3 Modularna endoproteza rewizyjna stawu kolanowego. Wymagana jednopromieniowość elementu udowego
(tzw. single radius) w płaszczyźnie A/P.
Element udowy CoCr anatomiczny w minimum 8 rozmiarach. Taca piszczelowa CoCr uniwersalna w minimum 8
rozmiarach.
System dający możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową, bloczków uzupełniających
ubytki kostne do elementu udowego (5,10,15mm) oraz przedłużek do elementu piszczelowego i udowego
o przekrojach 10-25mm i w minimum dwóch długościach. W opcji przedłużki CoCr cementowane śr. 9mm –
dł.100,150mm, śr. 12mm,15mm – dł. 50mm, 100,150mm.
Przedłużki z systemem umożliwiającym przesunięcie osi za pomocą mimośrodu (możliwość obrotu 360st) o 2,
4, 6, 8mm. Wkładka piszczelowa o grubości 9-31mm dla każdego z rozmiarów komponentu piszczelowego –
wykonana z polietylenu typu highly crosslink, z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia.
3. 1 Komponent udowy Szt. 20
3.2 Komponent piszczelowy Szt. 20
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3.3 Wkładka polietylenowa Szt. 20
3.4 Bloczek udowy (dystalny i tylny) Szt. 40
3.5 Podkładka piszczelowa (pełna i połówka) Szt. 20
3. 6 Przedłużka udowa/piszczelowa bezcementowa Szt. 40
3. 7 Przedłużka cementowana Szt. 20
3. 8 Mimośród – offset Szt. 40
3. 9 Element przedłużający do trzpienia Szt. 8
3. 10 Augmenty systemu rewizyjnego do wypełnienia ubytków kości gąbczastej w części przynasadowej
kości udowej i piszczelowej stawu kolanowego. Wykonane w całości z tytanu w technologii drukowania 3D;
trójwymiarowa struktura stożków umożliwiająca dodatkową fiksację w strefie przynasadowej, poprawiająca
pierwotne umocowanie endoprotezy w kości oraz biologiczną fiksację augmentu. Augmenty przynasadowe
dostępne w 3 wersjach: 5 rozmiarów symetrycznych i 8 rozmiarów asymetrycznych piszczelowych – po 4 dla
strony prawej przyśrodkowej/lewej bocznej i 4 dla strony prawej bocznej/lewej przyśrodkowej, 12 rozmiarów
symetrycznych augmentów udowych – po 6 dla stawu kolanowego prawego i lewego. Wszystkie rozmiary i
kształty implantów zaprojektowane antropometrycznie z wykorzystaniem komputerowej bazy danych Szt. 20
3. 11 Cement kostny z erytromycyną i kolistyną 1 x 40g Szt. 10
3. 12 Cement kostny z tobramycyną 1 x 40g Szt. 10
3. 13 Jednorazowy zestaw do ciśnieniowego mieszania i podawania cementu Szt. 10
3. 14 Jednorazowy zestaw do ciśnieniowego mieszania cementu Szt. 10
3. 15 Zestaw jednorazowy do ciśnieniowego płukania kanału jamy szpikowej typu pulse lavage (napęd z
wbudowanym silniczkiem elektrycznym i końcówka do płukania) Szt. 10
3. 16 Ostrze jednorazowe do piły oscylacyjnej kompatybilne z użyczonym napędem Szt. 10
4 Endoproteza zawiasowa stawu kolanowego.
System oparty na obrotowym mechaniźmie zawiasowym. Część udowa anatomiczna (lewa, prawa), w min.
5 rozmiarach, cementowana, z możliwością dołączania trzpieni i możliwością offsetu. Możliwość augmentacji
części dystalnej uda – bloczki 10mm.
Część piszczelowa uniwersalna, w min. 4 rozmiarach, cementowana, z możliwością dołączania trzpieni.
Możliwość augmentacji piszczeli – podkładki uzupełniające 5 i 10mm.
Wkładka polietylenowa w 2 rozmiarach, każdy z rozmiarów dostępny przynajmniej w 5 grubościach.
Trzpienie śródszpikowe tytanowe lub z chromo-kobaltu, bezcementowe, w 2 rozmiarach długości 80 i 155mm i
średnicy 10-23mm.
4. 1 Komponent udowy Szt. 6
4. 2 Komponent piszczelowy Szt. 6
4. 3 Wkładka polietylenowa Szt. 6
4. 4 Bloczek udowy dystalny Szt. 6
4. 5 Podkładka piszczelowa (pełna i połówka) Szt. 6
4. 6 Trzpień udowy/piszczelowy Szt. 12
4. 7 Mimośród – offset Szt. 6
4. 8 Element rotacyjny Szt. 6
4. 9 Bumper Szt. 6
4. 10 Oś udowa Szt. 6
4. 11 Tuleja piszczelowa (Sleeve) Szt. 6
4. 12 Tulejka udowa (Zatyczka-1 szt.) Szt. 12
4. 13 Cement kostny z erytromycyną i kolistyną 1 x 40g Szt. 10
4. 14 Cement kostny z tobramycyną 1 x 40g Szt. 10
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4. 15 Jednorazowy zestaw do ciśnieniowego mieszania i podawania cementu Szt. 10
4. 16 Zestaw jednorazowy do ciśnieniowego płukania kanału jamy szpikowej typu pulse lavage (napęd z
wbudowanym silniczkiem elektrycznym i końcówka do płukania) Szt. 10
4. 17 Ostrze jednorazowe do piły oscylacyjnej kompatybilne z użyczonym napędem Szt. 10
5 Endoprotezy stawu biodrowego
5.1 Trzpień prosty, proporcjonalny klin stożkowy, wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty
porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne. Szyjka
trzpienia polerowana, część dystalna matowa, na końcu ścięta w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia
konfliktu z endosteum trzonu kości udowej. Dostępny w 2 opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132 st) i
w 12 rozmiarach dla każdego z kątów, długość trzonu 93-126 mm, długość szyjki 27-40mm, stożek typu V40
(11,3/12,5mm).
Wraz ze wzrostem rozmiaru trzpień zwiększa swój rozmiar zarówno w kierunku bocznym jak i przyśrodkowym,
lepiej dopasowując się do anatomii pacjenta (tzw. morfometryczny kształt – wraz ze wzrostem rozmiaru
zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej). Proteza opracowana na bazie badań tomograficznych
wewnętrznej struktury kości udowych szerokiej populacji. Szt. 300
5.2 Trzpień bezcementowy stawu biodrowego, anatomiczny (prawy, lewy), bezkołnierzowy. Wykonany ze
stopu tytanu Ti6AlV4, w 1/3 części bliższej napylony plazmowo czystym tytanem (CpTi) i pokryty warstwą
hydroksyapatytu. Część dystalna polerowana. Długości trzpienia w zakresie od 99mm do 120mm. Trzpień
występuje w dwóch wersjach: z
wbudowaną 7st antewersją lub bez (neutralny), w 8 rozmiarach dla każdej z opcji -
8 dla strony prawej i lewej (razem 32 trzpienie). Kąt szyjkowo-trzonowy 130st.,długość szyjki 28-38mm, stożek
typu V40 (11,3/12,5mm).
Przeznaczony do implantacji również z dostępu przedniego DAA Szt. 100
5.3 Trzpień bezcementowy rewizyjny, tytanowy 2-częściowy (cz.proksymalna-krętarzowa i cz.dystalna-trzpień
śródszpikowy), mocowany press-fitowo w części diaphysialnej kanału kości udowej. Trzpień śródszpikowy
w kształcie stożkowym lub cylindrycznym, w co najmniej 3 długościach i co najmniej 8 grubościach.
Część proksymalna wykonana ze stopu tytanowego pokryta porowatą okładziną tytanową i napylona
hydroksyapatytem, w co najmniej 4 długościach ze zmiennym offsetem, i w co najmniej 7 grubościach. Stożek
typu V40 (11,3/12,5mm). Część proksymalna łączona z częścią dystalną za pomocą śruby. Szt. 30
5.4 Trzpień cementowany, prosty, gładki, bezkołnierzowy, wysokopolerowany, stalowy, z centralizerem,
zwężający się dystalnie, przynajmniej w 5 opcjach offsetowych zapewniających możliwość regulacji odległości
centrum głowy od osi kończyny niezależnie od długości szyjki. Stożek typu V40 (11,3/12,5mm). Szt. 100
5.5 Trzpień cementowany rewizyjny, prosty, gładki, bezkołnierzowy, stalowy, z centralizerem,
wysokopolerowany, o długości od 200 do 260mm. Stożek typu V40 (11,3/12,5mm). Szt. 10
5.6 Panewka bezcementowa typu press-fit wykonana z tytanu, powierzchnia zewnętrzna pokryta czystym
tytanem i hydroksyapatytem; wbudowany brzeżny press-fit 1.8mm, wymiary zewnętrzne 40-72mm. Możliwość
wyboru panewki pełnej oraz z 3 lub 5 otworami uzupełnianymi śrubami fiksującymi Szt. 200
5.7 Panewka typu press-fit, hemisferyczna, wykonana z czystego tytanu CPTi, pokryta przestrzenną warstwą
czystego tytanu (CPTi), pozwalającą na wrost kości w strukturę panewki, śr. zewn. 44-66mm (skok co 2mm), w
wersji pełnej lub z otworami Szt. 200
5.8 Augmenty panewkowe z czystego tytanu (CpTi), o budowie przestrzennej umożliwiającej wrastanie
tkanki kostnej w implant – w 18 rozmiarach i 3 wielkościach: 15,20,25mm. Śr. zewn. 46-66mm, skok co 4mm;
wyposażone w otwory pod druty Kirschnera o śr. 1.6mm do 2.0mm i otwory pod śruby; konstrukcja otworów
umożliwiająca wprowadzenie śrub tytanowych 6.5mm pod kątem 18 stopni, niezależnie, w każdym kierunku.
Przymiary implantów kodowane kolorami w zależności od rozmiaru Szt. 10
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5.9 Panewka bezcementowa anatomiczna dwumobilna (prawa, lewa), z wbudowanym brzeżnym press-fitem
1.5mm, o śr. zewn. 46-64mm, pokryta hydroksyapatytem Szt. 10
5.10 Śruba panewkowa tytanowa śr.6.5mm, dł. 16-60mm Szt. 100
5.11 Zaślepka na sklepienie panewki press-fit Szt. 20
5.12 Panewka polietylenowa crosslink, cementowana, typu RimFit, z kołnierzem dopasowywującym się do
wyciętego płasko brzegu kostnego kości biodrowej celem lepszej presuaryzacji cementu, z dystanserami do
cementu i znacznikiem RTG, śr. zewn. 44-60mm, o śr. wewn. 28-40mm. W opcji – panewka polietylenowa
cementowana z okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm lub 32mm, z dystanserami do cementu i znacznikiem
RTG, śr 48-60mm, skok co 2mm Szt. 100
5.13 Panewka polietylenowa cementowana, antyluksacyna związana, bezokapowa, z zatrzaśniętą wewnątrz
głową bipolarną – zapewniającą dodatkową płaszczyznę ruchu w czaszy panewki, śr. zewn. 44-60mm (skok co
2mm) Szt. 10
5.14 Wkładka polietylenowa typu highly crosslink, do panewek bezcementowych press-fit, bezokapowa i z
okapem 10 stopni Szt. 400
5.15 Wkładka CoCr do panewek bezcementowych press-fit, umożliwiająca zastosowanie artykulacji
dwupłaszczyznowej, śr. artykulacji zewn. 36-58mm, śr. artykulacji wewn. 22mm i 28mm. Szt. 20
5.16 Wkładka polietylenowa, bezokapowa, do panewki anatomicznej dwumobilnej oraz do wkładek CoCr,
umożliwiająca zatrzaskiwanie w ich wnętrzu głowy 22mm i 28mm Szt. 20
5.17 Wkładka polietylenowa antyluksacyjna związana, do panewki bezcementowej press-fit, o średnicach
wewnętrznych 22mm i 28mm Szt. 10
5.18 Wkładka ceramiczna typu sandwicz w tytanowym amortyzatorze z systemem zatrzaskującym, o
średnicach wewnętrznych 28,32,36mm – do panewki press-fit. System wymusza wzrost średnicy wewnętrznej
wkładki ceramicznej wraz ze wzrostem panewki. Szt. 100
5.19 Głowa metalowa CoCr, śr. 22,28,32mm, na stożek typu V40 (11,3/12,5mm), w co najmniej 3 długościach
szyjki Szt. 200
5.20 Głowa metalowa CoCr, śr. 36,40,44mm wysokopolerowana, na stożek typu V40 (11,3/12,5mm), w co
najmniej 3 długościach szyjki Szt. 200
5.21 Głowa ceramiczna alumina o śr. 28,32,36mm – na stożek typu V40 (11,3/12,5mm), w co najmniej 3
długościach szyjki Szt. 100
5.22 Głowa bipolarna w rozm. śr. zewnętrznej 44-72mm, do głowy wewn. 28mm; głowa wewnętrzna blokowana
systemem blokującym; konstrukcja zapewniająca samośrodkowanie obu elementów umożliwiające optymalne
przenoszenie obciążeń. Szt. 200
5.23 Korek z PMMA do kanału kości udowej do trzpienia cementowanego Szt. 100
5.24 Cement kostny z erytromycyną i kolistyną 1 x 40g Szt. 100
5.25 Jednorazowy zestaw do ciśnieniowego mieszania i podawania cementu Szt. 100
5.26 Zestaw jednorazowy do ciśnieniowego płukania kanału jamy szpikowej typu pulse lavage (napęd z
wbudowanym silniczkiem elektrycznym i końcówka do płukania) Szt. 100
5.27 Ostrze jednorazowe do piły oscylacyjnej kompatybilne z użyczonym napędem Szt. 400
6 Linki mocujące stalowe, sterylne śr. 1,6mm i 2mm, z zakończeniem i zaciskiem
6.1 Haczyki krętarzowe stalowe 16,5 x (43mm-małe, 48mm-średnie, 53mm-duże Szt. 100
6.2 Płyty mocujące krętarzowe stalowe z haczykiem – średnie 100,150,200mm, duże 110, 160, 210mm Szt.
10
6.3 Płyty proste kompresyjne, stalowe – 5, 7, 9 i 11 otworowe o różnych długościach – od 16,5cm do 30,5cm.
Szt. 20
6.4 Śruby korówkowe stalowe, śr. 4,5mm – do płyt krętarzowych – dł. 14, 16, 18, 20, 22mm Szt. 20
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6.5 Siatki stalowe rewizyjne panewkowe 4- i 6-ramienne Szt. 20
6.6 Siatki stalowe, anatomiczne udowo-krętarzowe, udowe proste Szt. 4
6.7 Siatki stalowe, anatomiczne udowo-krętarzowe, udowe proste Szt. 4
6.8 Śruby do siatek rewizyjnych, śr. 3,5mm dł. 10-35mm Szt. 20
6.9 Panewka anatomiczna (lewa/prawa) hemisferyczna, z przesunięciem osiowym (offsetem) centrum rotacji,
opcjonalnymi otworami na śruby umieszczonymi obwodowo oraz ściętą krawędzią przednią i górną (tzw.
beveled rim), śr zewn 54-80mm, skok co 2mm; panewka pokryta przestrzenną warstwą czystego tytanu (CPTi),
pozwalającą na wrost kości w strukturę panewki, zapewniającą pierwotną stabilność i odporność na mikroruchy
Szt. 4
6.10 Koszyk tytanowy, wykonany z czystego tytanu (CpTi), zintegrowany z dwoma płytami kostnymi z
możliwością odginania bądź odłamania oraz zakończony hakiem, zbiór otworów w kopule, kształt anatomiczny,
lewy/prawy, w rozmiarach 48-72mm, skok co 4mm. 10
6.11 Śruba do stabilizacji koszyka, śr. 6.5mm, dł. 15-60mm, skok co 5mm Szt. 40.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183200, 33183100

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wymagania dotyczące części nr 1:
1. Poz. 1 Endoproteza pierwotna stawu kolanowego
Udostępnienie instrumentarium – 1 kpl. oraz założenie przez Wykonawcę składu konsygnacyjnego implantów
w ilości uzgodnionej z Zamawiającym. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do elastycznej
reakcji na bieżące potrzeby Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszym SIWZ oraz we wzorze
umowy ( załącznik nr 4)
Poz.2. Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego
Instrumentarium wraz z kompletem implantów będą dostarczane przez Wykonawcę każdorazowo do danego
zabiegu po uprzednim zgłoszeniu przez Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszym SIWZ oraz we
wzorze umowy ( załącznik nr 4)
Poz.3. Modularna endoproteza rewizyjna stawu kolanowego
Instrumentarium wraz z kompletem implantów będą dostarczane przez Wykonawcę każdorazowo do danego
zabiegu po uprzednim zgłoszeniu przez Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszym SIWZ oraz we
wzorze umowy ( załącznik nr 4)
Poz.4. Endoproteza zawiasowa stawu kolanowego
Instrumentarium wraz z kompletem implantów będą dostarczane przez Wykonawcę każdorazowo do danego
zabiegu po uprzednim zgłoszeniu przez Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszym SIWZ oraz we
wzorze umowy ( załącznik nr 4)
Poz.5. Endoprotezy stawu biodrowego
Udostępnienie instrumentarium – 1 kpl. oraz założenie przez Wykonawcę składu konsygnacyjnego implantów
w ilości uzgodnionej z Zamawiającym. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do elastycznej
reakcji na bieżące potrzeby Zamawiającego.
W zakresie Poz. 5,3; 5.8;5.9; 5.13; 5.15, 5.16; 5.17 – Instrumentarium wraz z kompletem implantów
będą dostarczane przez Wykonawcę każdorazowo do danego zabiegu po uprzednim zgłoszeniu przez
Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszym SIWZ oraz we wzorze umowy ( załącznik nr 4)
Poz.6. Elementy rewizyjne
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Instrumentarium wraz z kompletem implantów będą dostarczane przez Wykonawcę każdorazowo do danego
zabiegu – po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszym
SIWZ oraz we wzorze umowy ( załącznik nr 4)
2. Ponadto Zamawiający wymaga na czas trwania umowy bezpłatnego udostępnienia napędów ortopedycznych
(piła oscylacyjna oraz wiertarka) wraz z osprzętem (końcówki wiertarskie do wierteł i do podajników do frezów
panewkowych, 2 puszki, 2 baterie, ładowarka).
3. Przedmiot zamówienia musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i do używania zgodnie z
ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211).

Część nr: 2
Nazwa: Część nr 2
1) Krótki opis

1. Podłużna płytka metalowa o rozmiarze 13x4mm trwale bezwęzłowo związana z podwójną pętlą typu
IntelliBraid o wysokiej wytrzymałości na zerwanie z możliwością regulacji ustalanej indywidualnie, płytka
z czterema otworami. Regulacja możliwa od strony kości piszczelowej lub udowej, uzyskiwana poprzez
naprzemienne ściąganie 2 białych nitek z oczkiem, dla ułatwienia orientacji równomiernego wprowadzania
przeszczepu. Implant zaopatrzony w 2 różnokolorowe nici: zielona nic służącą do przeciągnięcia przeszczepu
oraz biało-zielona służąca do obrócenia implantu na zewnątrz warstwy korowej kości udowej. Obie nici
związane dodatkową nitką w kolorze białym umożliwiającą przeciąganie obu nici jednocześnie przez kanał
piszczelowy i udowy. Opcjonalnie płytka wydłużona o 5.8mm stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową do
zabiegów rewizyjnych. Szt. 80
2. Jednorazowa kaseta z drenami w torze napływu, pakowane po 10 sztuk op. 6
3. Zestaw jednorazowych kaset w torze napływu i odpływu, 6 kpl w opakowaniu op 60.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183200, 33183100

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wymagania dotyczące części nr 2:
1. Wykonawca na czas trwania umowy udostępni Zamawiającemu pompę artroskopową:
— Pompa dwurolkowa, rolki napływu i odpływu ukryte wewnątrz urządzenia, zabezpieczone przed
przypadkowym uszkodzeniem.
— Możliwość pracy w torze napływu (jednotorowym) lub w trybie napływu/ odpływu (dwutorowym).
— Dreny w postaci szybko montowanych kaset.
— Dreny kodowane kolorami osobno dla toru napływu i odpływu.
— Możliwość podłączenia jednoczesnego kaniuli, shavera i elektrody do waporyzacji za pomocą dedykowanych
i opisanych drenów.
— Kolorowy ekran dotykowy, kąt widzenia min. 168 stopni, przekątna min. 6,5 cala, rozdzielczość 640x480,
skala kolorów 16- bitowy.
— Możliwość podłączenia przełącznika ręcznego lub przełącznika nożnego.
— Możliwość konfigurowania indywidualnych profili użytkowników
— Min. 4 prekonfigurowane programy stawowe: staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy, małe stawy
— Brak konieczności każdorazowej kalibracji pompy dzięki możliwości wyboru prekonfigurowanych kombinacji
osprzętu ( optyki i płaszcza)
— Zakres ciśnienia: 0-150 mmHg z możliwością regulacji co 5 mmHg
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— Możliwość zintegrowania pompy z shaverem, waporyzatorem
— Przepływ 0-1005 z możliwością regulacji co 10 %
— Funkcja opróżniania stawu
— Możliwość podłączenia zasilania dwóch dodatkowych urządzeń medycznych z konsoli pompy za pomocą 2
gniazd wyjścia zasilania sieciowego AC 240V
2. Zamawiający wymaga, aby po podpisaniu umowy, dostawa początkowego składu konsygnacyjnego w
zakresie Części nr 2 nastąpiła w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych, na podstawie protokołu zdawczo
odbiorczego.
Początkowy skład konsygnacyjny w zakresie części 2:
— poz. 1 – 5 sztuk
— poz. 2- 10 sztuk- 1 opakowanie
— poz. 3- 6 kompletów- 1 opakowanie
Zamawiający wymaga, aby uzupełnienie przez wykonawcę składu konsygnacyjnego odbywało się w ciągu
maksymalnie 3 dni roboczych liczonych od momentu dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia, na
podstawie „Protokołu zuzycia” wysłanego do wykonawcy na zasadach określonych w niniejszym siwz oraz we
wzorze umowy (załącznik nr 4).
3.Przedmiot zamówienia musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i do używania zgodnie z
ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211).

Część nr: 3
Nazwa: Częśc nr 3
1) Krótki opis

1. Proteza urazowa: – trzpień urazowy monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu,
rozmiary 4-14mm, każdy może być zastosowany do protezy odwróconej
— dwa boczne skrzydełka, po trzy otwory w każdym, do odpowiedniego mocowania guzków – regulacja
wysokości osadzenia trzpienia za pomocą wkręcanego w kanał szpikowy pozycjonera – głowy z regulowanym
płynnie offsetem, średnica 38-58mm, wysokość 18-27
— znaczniki głębokości w części bliższej trzpienia
1.1 Trzpień urazowy Szt. 10
1.2 Pozycjoner trzpienia Szt. 10
1.3 Głowa anatomiczna Szt. 10
1.4 Łącznik głowy Szt. 10
2 Proteza połowicza:
— beztrzpieniowa podstawa głowy, 6 ramion napylonych porowatym stopem tytanu, rozmiary 30-40mm
— część ramienna może być zastosowana do protezy odwróconej
— głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, wysokość 18-27
2.1 Beztrzpieniowa podstawa głowy / Trzpień anatomiczny Szt. 10
2.2 Głowa anatomiczna Szt 10
2.3 Łącznik głowy Szt 10
3 Proteza odwrócona – beztrzpieniowa podstawa głowy, 6 ramion napylonych porowatym stopem tytanu,
rozmiary 30-40mm
— mocowanie części panewkowej za pomocą centralnej śruby kompresyjnej i czterech obwodowych –
podstawa części panewkowej napylona porowatym stopem tytanu pokrytym HA
— średnica głowy części panewkowej 36 i 41 mm, każda w trzech wysokościach
— metalowa taca części ramiennej w trzech wysokościach – wkład tacy części ramiennej w trzech
wysokościach, wykonany z PE wysoce usieciowanego, formowanego ciśnieniowo
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3.1 Beztrzpieniowa podstawa głowy / Trzpień anatomiczny Szt. 10
3.2. Głowa odwrócona Szt. 10
3.3 Podstawa głowy z łącznikiem Szt. 10
3.4 Taca panewki Szt. 10
3.5 Wkład panewki Szt. 10
3.6 Wkręt centralny Szt. 10
3.7 Wkręty obwodowe Szt. 10
4 Proteza odwrócona na trzpieniu urazowym – trzpień urazowy monolityczny napylony w części bliższej
porowatym stopem tytanu, rozmiary 4-14mm, każdy może być zastosowany do protezy odwróconej
— dwa boczne skrzydełka, po trzy otwory w każdym, do odpowiedniego mocowania guzków – regulacja
wysokości osadzenia trzpienia za pomocą wkręcanego w kanał szpikowy pozycjonera – znaczniki głębokości w
części bliższej trzpienia – mocowanie części panewkowej za pomocą centralnej śruby kompresyjnej i czterech
obwodowych – podstawa części panewkowej napylona porowatym stopem tytanu pokrytym HA
— średnica głowy części panewkowej 36 i 41 mm, każda w trzech wysokościach
— metalowa taca części ramiennej w trzech wysokościach – wkład tacy części ramiennej w trzech
wysokościach, wykonany z PE wysoce usieciowanego, formowanego ciśnieniowo
4.1 Trzpień urazowy Szt. 10
4.2 Głowa odwrócona Szt. 10
4.3 Podstawa głowy z łącznikiem Szt. 10
4.4 Taca panewki Szt. 10
4.5 Wkład panewki Szt. 10
4.6 Wkręt centralny Szt. 10
4.7 Wkręty obwodowe Szt. 10.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183200, 33183100

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wymagania dotyczące części nr 3
1. Wykonawca wymaga, aby Instrumentarium wraz z kompletem implantów były dostarczane przez Wykonawcę
każdorazowo do danego zabiegu po uprzednim zgłoszeniu przez Zamawiajacego na zasadach określonych w
niniejszym SIWZ oraz we wzorze umowy ( załącznik nr 4)
2. Przedmiot zamówienia musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i do używania zgodnie z
ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211).

Część nr: 4
Nazwa: Część nr 4
1) Krótki opis

1. Zestaw szycia łąkotki typu all indside. Prowadnica pistoletowa z dwiema igłami zakończonymi bloczkami
z materiału niewchłanialnego PEEK, bloczki połączone specjalistyczną nicią do zabiegów ortopedycznych.
Prowadnica z systemem do określenia miary głębokości wkłucia igieł zestaw 80
2. System szycia łąkotek typu inside – outside. System zaopatrzony w dwie igły stalowe połączone ze sobą
nicią nierozpuszczalną wzmocnioną 2/0. możliwość użycia bez lub z joystickiem naprowadzającym zestaw
80.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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33183200, 33183100

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wymagania dotyczące części nr 4
Zamawiający wymaga, aby po podpisaniu umowy, dostawa początkowego składu konsygnacujnego w zakresie
Części nr 4 nastąpiła w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych, na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego na
zasadach określonych w niniejszym siwz oraz we wzorze umowy (załącznik nr 4).
Początkowy skład konsygnacyjny w zakresie Części nr 4, poz.1. ilość – 4 zestawy.; poz. 2. ilość – 4 zestawy;
Zamawiający wymaga, aby uzupełnianie przez Wykonawcę składu konsygnacyjnego odbywało się w ciągu
maksymalnie 3 dni roboczych od momentu wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego, na podstawie „Protokołu
Zużycia” wysyłanego do Wykonawcy na zasadach określonych w niniejszym siwz oraz we wzorze umowy
(załącznik nr 4).
Przedmiot zamówienia musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i do używania zgodnie z
ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211).

Część nr: 5
Nazwa: Częśc nr 5
1) Krótki opis

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. 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
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
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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.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183200, 33183100

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wymagania dotyczące częśc nr 5, poz. 2,3,4,5,6,7,8,14
Zamawiający wymaga, aby po podpisaniu umowy udostępnienie instrumentarium oraz założenie przez
Wykonawcę składu konsygnacyjnego zakresie Części nr 5 poz. 2,3,4,5,6,7,8,14 nastąpiło w ciągu maksymalnie
3 dni roboczych liczonych od momentu dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia, na podstawie protokołu
zdawczo odbiorczego, na zasadach określonych w niniejszym siwz oraz we wzorze umowy (załącznik nr 4).
Początkowy skład konsygnacyjny w zakresie Części nr 5:
poz. 2 ilość –2 szt;
poz. 3 ilość – 20 szt;
poz. 4 ilość – 10 szt;
poz. 5 ilość – 5 szt;
poz.. 6. ilość – 20 szt;
poz.7. ilość – 20 szt;
poz. 8. ilość – 30 szt;
poz.14 ilość –20 szt;
Zamawiający wymaga, aby uzupełnianie przez Wykonawcę składu konsygnacyjnego odbywało się w ciągu
maksymalnie 3 dni roboczych liczonych od momentu dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia, na
podstawie „Protokołu Zużycia” wysyłanego do Wykonawcy, na zasadach określonych w niniejszym siwz oraz we
wzorze umowy (załącznik nr 4).
Wymagania dotyczące częśc nr 5, poz. 1,9,10,11,12,13
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Instrumentarium wraz z kompletem implantów w zakresie części nr 5, poz. 1,9,10,11,12,13 będą dostarczane
przez Wykonawcę każdorazowo do danego zabiegu po uprzednim zgłoszeniu przez Zamawiającego na
zasadach określonych w niniejszym siwz oraz we wzorze umowy (załącznik nr 4).
Przedmiot zamówienia w zakresie części 5 musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i do
używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211).

Część nr: 6
Nazwa: Część nr 6
1) Krótki opis

1. Cementowa proteza głowy kości promieniowej wykonana ze stopu kobalt – chrom. Endoproteza składająca
się z dwóch elementów: głowy bipolarnej o min. 2 średnicach (19 mm i 22 mm) oraz trzpieni z małą głową
o min. 2 długościach (55 mm i 60 mm) i min. 2 średnicach (6,5 mm i 8 mm). Trzpień powinien mieć 150 kąt
szyjkowo-trzonowy. Proteza dzięki systemowi bipolarnemu powinna umożliwiać zakres ruchu 350 Szt. 10
2. Bezcementowa proteza głowy kości promieniowej .Głowy w min. 3 rozmiarach wykonanej ze spiekanego
grafitu, trzpienia tytanowego w 4 długościach, elementu szyjnego w 4 rozmiarach, śruby mocującej Szt. 10.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183200, 33183100

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wymagania dotyczące części nr 6
1. Instrumentarium wraz z kompletem implantów będą dostarczane przez Wykonawcę każdorazowo do danego
zabiegu po uprzednim zgłoszeniu przez Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszym SIWZ oraz we
wzorze umowy ( załącznik nr 4)
2. Przedmiot zamówienia musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i do używania zgodnie z
ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium w następującej wysokości:
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
2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą i być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądzu musi być załączone do oferty w oryginale zapakowane w
oddzielnej kopercie z adnotacją: Wadium nr sprawy: DZP/61/ 2017.
3. Zaleca się aby kserokopia dowodu wpłaty wadium w jakiejkolwiek formie była także załączona do oferty i
potwierdzona za zgodność z oryginałem.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Poręczenie
winno być ważne przez okres związania ofertą, który wynosi 60 dni od daty określonej jako data składania
ofert.
5. Wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewem na konto w Banku BGK 75 1130 1075 0002
6165 1920 0003 z oznaczeniem „WADIUM – PRZETARG Nr DZP/61/2017 – „Dostawa endoprotez na potrzeby
oddziału ortopedii i traumatologii” Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku
bankowym.
6. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie
wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie
gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu
– dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści
gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane
zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
7. Oferta wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 7b uPzp.
8. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium:
a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania
z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a
uPzp;
b) Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w
sprawie zamówienia publicznego;
c) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 uPzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
12. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
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Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą
będą prowadzone w złotych polskich (PLN). Termin płatność wynosi max. 60 dni od dnia dostarczenia
prawidłowej faktury do Zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Wymagania do przedmiotu zamówienia i ważne dokumenty na potwierdzenie ich
spełnienia:
Tabela nr 1
I. Wymaganie
1. 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. z 2017r., poz. 211)
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.

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 8. Zamawiający wezwie
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 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 VII ust. 1 lit. c SIWZ Zamawiający
wymaga przedłożenia wykazu wykonanych dostaw na zasadach określonych poniżej (w zakresie warunków
udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VII ust. 1 lit. a i b SIWZ Zamawiający nie żąda przedłożenia
dokumentów):
a) wykazu wykonanych dostaw objętych przedmiotem zamówienia (według załącznika nr 5 do SIWZ), 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 objętym przedmiotem zamówienia o minimalnej wartości brutto
wskazanej w tabeli w rozdziale VII ust. 1 lit. c SIWZ w ramach jednego kontraktu odpowiednio dla 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 warunku obliczonych dla danych Części wymienionych w rozdziałe VII ust. 1 lit. c) odpowiednio
dla każdej części
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane
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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.
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 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) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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;
d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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;
e) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
f) 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);
g) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
.
3) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
9. Wykonawcy zagraniczni:
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt 2 lit. a), b), c) i d) niniejszego rozdziału:
I) ad. lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
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ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp;
II) ad. lit. b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
III) ad. lit. c) i d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 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,
2) Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert z wyjątkiem dokumentów określonych w ust. 9 pkt 1 ppkt III które powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt. 2 stosuje się.
4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 8
pkt. 2 lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ (informacja z Krajowego Rejestru Karnego), składa dokument, o którym
mowa w ust. 9 pkt. 1 ppkt I, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje
się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie ust. 9 pkt. 2 SIWZ stosuje się.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
11. Oświadczenia i dokumenty Wykonawców występujących wspólnie:
1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
załączyć do oferty pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w formie oryginału lub
kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności: wskazanie ustanowionego
pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
2) Wykonawcy występujący wspólnie powinni złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym
rozdziale SIWZ, z tym, że oświadczenia i dokumenty wymienione w ust. 1niniejszego rozdziału SIWZ
(oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ) oraz dokumenty wskazane w ust. 8 pkt
2 niniejszego rozdziału SIWZ (dokumenty potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia wykonawcy) składa
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każdy Wykonawca z osobna, natomiast pozostałe dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego mogą być składane wspólnie.
3) Dokument o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ) powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
12. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w oświadczeniu JEDZ, o którym mowa w ust. 1
niniejszego rozdziału SIWZ odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie
dokumentów przez wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy.
W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub
odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych
w art. 22a uPzp, w oświadczeniu JEDZ.
13. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki
udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
14. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
UZUPEŁNIENIE / POPRAWIENIE / WYJAŚNIENIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia dotyczącego wstępnego potwierdzenia warunków udziału w
postępowaniu – JEDZ (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) o którym mowa w art. 25a ust. 1 lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
2. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający
wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp,
zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA
1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcom, o ile wskaże tych
Podwykonawców i zakres powierzanej im części przedmiotu umowy w formularzu ofertowym, zgodnie z
załącznikiem Nr 1 do SIWZ.
3. Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
przedkładał oświadczenie wstępne JEDZ złożone przez podwykonawców w celu potwierdzenia braku
przesłanek do wykluczenia.
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4. W przypadku jeżeli podwykonawca udostępnia swoje zasoby wykonawcy zastosowanie mają postanowienia
rozdziału VIII SIWZ.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
niniejszy warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuje dostawy w zakresie objętym przedmiotem zamówienia w okresie
ostatnich trzech 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 dostaw objętych przedmiotem zamówienia
o wartości minimum PLN brutto:
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
w ramach jednego kontraktu – odpowiednio w każdej części z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania oraz podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonae lub są wykonywane wraz z 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 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, część nr 3 i część nr 5 to może wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 1
dostawy w ramach jednego kontraktu na wartość co najmniej 3 485 800,00 PLN brutto.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
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IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 60
2. Termin płatności. Waga 20
3. Termin dostawy. Waga 20

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DZP/61/2017

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
24.10.2017 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 24.10.2017 - 11:00
Miejscowość:
Wojewódzki Szpital specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, ul. Lunewil 15, 87-800
Włocławek (dawny budynek stacji Pogotowia Ratunkowego, Sala Konferencyjna, I piętro)
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
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 albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
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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
stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji;
f) nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;
g) zmiany terminu obowiązywania umowy, w przypadku wskazanym w § 4 ust. Umowy stanowiącej załącznik nr
4 do SIWZ.
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 wystąpienie szczególnej sytuacji o której mowa powyżej.
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;
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— 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.
KORZYSTANIE PRZEZ WYKONAWCĘ ZE ZDOLNOŚCI TECHNICZNYCH LUB SYTUACJI EKONOMICZNEJ
INNYCH PODMIOTÓW
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 uPzp.
4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym
mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez Podmiot Udostępniający zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec Podmiotu Udostępniającego podstawy
wykluczenia na podstawie oświadczenia złożonego bezpośrednio przez Podmiot Udostępniający w ramach
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odrębnie (wykonawca składa oddzielne oświadczenie – JEDZ) wypełnionego oświadczenia JEDZ, zgodnie ze
wzorem który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca jest zobligowany do przedłożenia przedmiotowego
oświadczenia Podmiotu Udostępniającego w ramach składanej oferty.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę składa się w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża
zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia;
2. Oferta musi zawierać wypełniony Formularz ofertowy według Załącznika nr 1, Formularz asortymentowo –
cenowy wg Załącznika nr 2.1-2.6 do niniejszej specyfikacji oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane
odpowiednimi postanowieniami SIWZ, w szczególności w zakresie określonym w rodziale IX SIWZ (ETAP
SKŁADANIA OFERTY);
3. Oferta ma być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz być
podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy (dotyczy również wszystkich załączników do
oferty).
4. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych
dokumentów załączonych przez wykonawcę. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty powinny być podpisane
przez zobowiązane osoby. Wszystkie dokumenty, a także wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł
zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę;
5. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy stosować opakowanie
zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty, zaadresowanym do Zamawiającego należy
zamieścić następującą informację:
„Oferta na dostawę endoprotez na potrzeby oddziału ortopedii i traumatologii.” Znak sprawy: DZP/61/2017. Nie
otwierać przed dniem 24.10.2017 r. godz. 11.00”.
6. Na opakowaniu wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w z podaniem nazwy i dokładnego adresu
wykonawcy. W przypadku braku tych informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
wynikające z jego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w
przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert,
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że
zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone
zgodnie z postanowieniami pkt 5 niniejszego rozdziału. koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem:
„Zmiana” lub „Wycofanie”.
1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być
one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. W wypadku, gdy Wykonawca nie wykaże zasadności zastrzeżenia informacji, informacje te
zostaną odtajnione.
3. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.
4. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę
przedsiębiorstwa wraz z dokumentem potwierdzającym, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości
dokumentów na zasadach określonych w ustawie.
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5. Wszelkie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy muszą być specjalnie oznakowane
i zaleca się, aby były spięte oddzielnie, np.: w skoroszycie miękkim.
Uwaga:
1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne części. Poprzez ofertę częściową Zamawiający
rozumie: ofertę zawierającą wszystkie pozycje w części zamówienia.
3. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, które można udzielić jednemu wykonawcy.
4. Przedmiot zamówienia ma być dostarczony w opakowaniu producenta.
5. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa towaru,
ilość, data produkcji, data ważności do użytku, producent.
6. Zamawiający wymaga dokonania każdej dostawy przedmiotu zamówienia w terminie maksymalnie 3 dni
roboczych: od poniedziałku do piątku od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego faksem lub mailem –
przechowywanym przez miesiąc od czasu uzyskania prawidłowo zrealizowanego zamówienia.
7. Wykonawca musi zagwarantować dostępność oferowanego przedmiotu zamówienia przez cały okres
obowiązywania umowy.
8. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2.1- 2.6 do siwz) przewidywane
zapotrzebowanie (podane ilości) nie stanowią ilości gwarantowanych przez Zamawiającego, bowiem faktyczny
zakres zamówień składanych przez Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzależniony będzie od potrzeb
Zamawiającego związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Jednakże zmniejszenie ilości asortymentu
podanych w zał. nr 2.1-2.6 nie przekroczy 20 % ilości lub wartości przewidzianej w zał. nr 2.1-2.6 dla danej
części.
9. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku
polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego
użytkownika. Jeśli oryginalna dokumentacja jest sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy wraz z
oryginałem tłumaczenie na język polski.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane są z zachowaniem zasad określonych w art. 38 uPzp.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania z wyjątkiem
oferty oraz dokumentów, które powinny być doręczone w egzemplarzu oryginalnym lub w formie pisemnej,
Wykonawca przekazują faksem na nr tel. 54 232 98 75 następnie potwierdzają pisemnie – przysyłając oryginał
pocztą.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.
4. Przesyłając oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż
pismo wysłane na numer faksu podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
6. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
w sprawach merytorycznych
— Katarzyna Dzwonkowska – Pielęgniarka Kordynujaca głównego Bloku Operacyjnego
tel. (54) 412 94 05
— lek.med. Jacek Korecki – Kierownik Oddziału Ortopedii i Traumatologii tel. (54) 412 94 89
w sprawach proceduralnych – Karina Kmieciak – referent
tel. (54) 232 98 74, fax 54 232 98 75
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7. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul.
Lunewil 15, 87-800 Włocławek, pok. 25 z zaznaczeniem dot. postępowania DZP/61/2017.
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na
zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką
informację na stronie internetowej www.szpital.wloclawek.pl w zakładce zamówienia publiczne pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
9. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny
będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i
poinformuje o tym Wykonawców, którym przesłano siwz oraz umieści taką informację na stronie internetowej
www.szpital.wloclawek.pl
ETAP SKŁADANIA OFERTY
1. JEDZ – oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
2. Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ;
3. Formularz asortymentowo – cenowy zgodnie z załącznikiem Nr 2.1-2.6 do SIWZ;
4. 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:
a) zobowiązania Podmiotu Udostepniającego (oryginał w formie pisemnej), które będzie określało:
I. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
II. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
III. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
IV. ze zobowiązania Podmiotu Udostępniającego powinna wynikać gwarancja rzeczywistego dostępu
wykonawcy do zasobów Podmiotu Udostępniającego.
b) w celu wykazania braku istnienia wobec Podmiotu Udostępniającego podstaw do wykluczenia, a także
spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby
Podmiotu Udostępniającego, wykonawca składa oświadczenie wstępne JEDZ wypełnione przez Podmiot
Udostępniający zgodnie ze wzorem, który stanowiącym załącznik nr 3 do SWIZ.
5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:
a) dokumentów określonych rodziale III pkt 10 (tabela nr 1) SIWZ.
6. Dowód wniesienia wadium.
7. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w
przypadku podpisywania oferty przez osobę nie wpisaną do dokumentów rejestracyjnych. Pełnomocnictwo musi
zawierać w szczególności ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Pełnomocnictwo należy
złożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza.
ETAP OTWARCIA OFERT
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp,
a także w niniejszym rozdziale w ust. 8 pkt 2 lit. g) SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
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może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800/03

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800/03

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.9.2017


