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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:509606-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Cieszyn: Implanty ortopedyczne
2019/S 209-509606
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
Adres pocztowy: ul. Bielska 4
Miejscowość: Cieszyn
Kod NUTS: PL225
Kod pocztowy: 43-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Ślęczka, Sylwia Blažek
E-mail: zampubl@szpitalslaski.pl
Tel.: +48 338549252
Faks: +48 338549252
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpitalslaski.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
www.szpitalslaski.pl/index.php/2015-03-11-15-18-18/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

Nazwa:
Dostawy implantów i asortymentu wykorzystywanego w procedurach ortopedycznych
Numer referencyjny: ZP 1394/19

II.1.2)

Główny kod CPV
33183100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są dostawy implantów i wyrobów wykorzystywanych w trakcie zabiegów
ortopedycznych.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 1 – Dostawy płyt blokująco-kompresyjnych, zmiennokątowych, tytanowych wraz z utworzeniem ich
banku.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100
33183000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZZOZ w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy płyt blokująco-kompresyjnych, zmiennokątowych, tytanowych wraz z
utworzeniem ich banku.
W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) utworzenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy przy sali operacyjnej urazowo-ortopedycznej na
Bloku Operacyjnym banku obejmującego pełen asortyment wyszczególniony w formularzach cenowych,
b) dostarczenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy w nieodpłatne użyczenie na okres trwania
umowy instrumentarium umożliwiającego implantację całości asortymentu wyszczególnionego w formularzach
cenowych,
c) uzupełniania banku w miarę zużywania w procedurach medycznych zdeponowanego
W banku asortymentu. Uzupełnienie będzie następować na podstawie Protokołu zużycia, sporządzonego po
każdym wykonanym zabiegu, w terminie do 3 dni roboczych od momentu przesłania telefaksem Protokołu
zużycia. Jeżeli termin uzupełnienia banku wypada w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy, to wtedy
nastąpi on w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie,
d) przeszkolenia w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy dwóch osób z personelu medycznego
w zakresie technik operacyjnych i instrumentowania, a szkolenie udokumentuje Certyfikatem i punktami
szkoleniowymi.
Warunki jakim muszą odpowiadać dostawy:
a) asortyment musi mieć umieszczony znak CE, nr serii oraz termin ważności na opakowaniu handlowym i jeżeli
to możliwe na asortymencie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność (jeżeli dotyczy) w sposób widoczny,
czytelny i nieusuwalny,
b) dostawy asortymentu na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zespół Magazynów ZZOZ w Cieszynie w
odpowiednich opakowaniach, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami
zewnętrznymi,
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c) asortyment wymieniony w formularzu cenowym oraz instrumentarium muszą być dopuszczone do obrotu
i używania zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019 r., poz. 175 tekst
jednolity ze zm.),
d) okres ważności na zaoferowany asortyment, nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy.
Ilości zamówienia oraz szczegółowy opis asortymentu, zawarto w Formularzu cenowym - Załączniku nr 1 do
SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Doprecyzowanie pkt II.2.5) - Kryterium - Cena - 100 %

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 2 – Dostawy płyt do osteosyntezy, śrub oraz gwoździ śródszpikowych wraz z utworzeniem ich banku
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100
33183000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZZOZ w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy płyt do osteosyntezy, śrub oraz gwoździ śródszpikowych wraz z
utworzeniem ich banku
W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) utworzenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy przy sali operacyjnej urazowo-ortopedycznej na
Bloku Operacyjnym banku obejmującego pełen asortyment wyszczególniony w formularzach cenowych,
b) dostarczenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy w nieodpłatne użyczenie na okres trwania
umowy instrumentarium umożliwiającego implantację asortymentu wymienionego w poz. 24, 27, 37, 59, 60, 89
formularza cenowego,
c) uzupełniania banku w miarę zużywania w procedurach medycznych zdeponowanego
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W banku asortymentu. Uzupełnienie będzie następować na podstawie Protokołu zużycia, sporządzonego po
każdym wykonanym zabiegu, w terminie do 3 dni roboczych od momentu przesłania telefaksem Protokołu
zużycia. Jeżeli termin uzupełnienia banku wypada w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy, to wtedy
nastąpi on w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie,
d) przeszkolenia w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy dwóch osób z personelu medycznego
w zakresie technik operacyjnych i instrumentowania, a szkolenie udokumentuje Certyfikatem i punktami
szkoleniowymi.
Warunki jakim muszą odpowiadać dostawy:
a) asortyment musi mieć umieszczony znak CE, nr serii oraz termin ważności na opakowaniu handlowym i jeżeli
to możliwe na asortymencie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność (jeżeli dotyczy) w sposób widoczny,
czytelny i nieusuwalny,
b) dostawy asortymentu na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zespół Magazynów ZZOZ w Cieszynie w
odpowiednich opakowaniach, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami
zewnętrznymi,
c) asortyment wymieniony w formularzu cenowym oraz instrumentarium muszą być dopuszczone do obrotu
i używania zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019 r., poz. 175 tekst
jednolity ze zm.),
d) okres ważności na zaoferowany asortyment, nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy.
Ilości zamówienia oraz szczegółowy opis asortymentu, zawarto w Formularzu cenowym - Załączniku nr 1 do
SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Doprecyzowanie pkt II.2.5) - Kryterium - Cena - 100 %

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 3 – Dostawy płytek, śrub, gwoździ oraz wierteł wraz z utworzeniem banku.
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100
33183000
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZZOZ w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy płytek, śrub, gwoździ oraz wierteł wraz z utworzeniem banku.
W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) utworzenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy przy sali operacyjnej urazowo-ortopedycznej na
Bloku Operacyjnym banku obejmującego pełen asortyment wyszczególniony w formularzach cenowych,
b) dostarczenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy w nieodpłatne użyczenie na okres trwania umowy
instrumentarium umożliwiającego implantację asortymentu wymienionego w poz. 1-54 formularza cenowego,
c) uzupełniania banku w miarę zużywania w procedurach medycznych zdeponowanego
W banku asortymentu. Uzupełnienie będzie następować na podstawie Protokołu zużycia, sporządzonego po
każdym wykonanym zabiegu, w terminie do 3 dni roboczych od momentu przesłania telefaksem Protokołu
zużycia. Jeżeli termin uzupełnienia banku wypada w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy, to wtedy
nastąpi on w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie,
d) przeszkolenia w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy dwóch osób z personelu medycznego
w zakresie technik operacyjnych i instrumentowania, a szkolenie udokumentuje Certyfikatem i punktami
szkoleniowymi.
Warunki jakim muszą odpowiadać dostawy:
a) asortyment musi mieć umieszczony znak CE, nr serii oraz termin ważności na opakowaniu handlowym i jeżeli
to możliwe na asortymencie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność (jeżeli dotyczy) w sposób widoczny,
czytelny i nieusuwalny,
b) dostawy asortymentu na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zespół Magazynów ZZOZ w Cieszynie w
odpowiednich opakowaniach, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami
zewnętrznymi,
c) asortyment wymieniony w formularzu cenowym oraz instrumentarium muszą być dopuszczone do obrotu
i używania zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019 r., poz. 175 tekst
jednolity ze zm.),
d) okres ważności na zaoferowany asortyment, nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy.
Ilości zamówienia oraz szczegółowy opis asortymentu, zawarto w Formularzu cenowym - Załączniku nr 1 do
SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Doprecyzowanie pkt II.2.5) - Kryterium - Cena - 100 %

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 4 – Dostawy endoprotez stawu biodrowego wraz z utworzeniem banku.
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100
33183000
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZZOZ w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy endoprotez stawu biodrowego wraz z utworzeniem banku.
W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) utworzenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy przy sali operacyjnej urazowo-ortopedycznej na
Bloku Operacyjnym banku obejmującego pełen asortyment wyszczególniony w formularzach cenowych,
b) dostarczenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy w nieodpłatne użyczenie na okres trwania
umowy instrumentarium umożliwiającego implantację całości asortymentu wyszczególnionego w formularzach
cenowych oraz napędu ortopedycznego i narzędzi do usuwania protezy i cementu,
c) uzupełniania banku w miarę zużywania w procedurach medycznych zdeponowanego
W banku asortymentu. Uzupełnienie będzie następować na podstawie Protokołu zużycia, sporządzonego po
każdym wykonanym zabiegu, w terminie do 3 dni roboczych od momentu przesłania telefaksem Protokołu
zużycia. Jeżeli termin uzupełnienia banku wypada w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy, to wtedy
nastąpi on w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie,
d) przeszkolenia w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy dwóch osób z personelu medycznego
w zakresie technik operacyjnych i instrumentowania, a szkolenie udokumentuje Certyfikatem i punktami
szkoleniowymi.
Warunki jakim muszą odpowiadać dostawy:
a) asortyment musi mieć umieszczony znak CE, nr serii oraz termin ważności na opakowaniu handlowym i jeżeli
to możliwe na asortymencie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność (jeżeli dotyczy) w sposób widoczny,
czytelny i nieusuwalny,
b) dostawy asortymentu na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zespół Magazynów ZZOZ w Cieszynie w
odpowiednich opakowaniach, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami
zewnętrznymi,
c) asortyment wymieniony w formularzu cenowym oraz instrumentarium muszą być dopuszczone do obrotu
i używania zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019 r., poz. 175 tekst
jednolity ze zm.),
d) okres ważności na zaoferowany asortyment, nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy.
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Ilości zamówienia oraz szczegółowy opis asortymentu, zawarto w Formularzu cenowym - Załączniku nr 1 do
SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Doprecyzowanie pkt II.2.5) - Kryterium - Cena - 100 %

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 5 – Dostawy endoprotez stawu kolanowego wraz z utworzeniem banku.
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100
33183000
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZZOZ w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy endoprotez stawu kolanowego wraz z utworzeniem banku.
W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) utworzenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy przy sali operacyjnej urazowo-ortopedycznej na
Bloku Operacyjnym banku obejmującego pełen asortyment wyszczególniony w formularzach cenowych,
b) dostarczenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy w nieodpłatne użyczenie na okres trwania
umowy instrumentarium umożliwiającego implantację całości asortymentu wyszczególnionego w formularzach
cenowych oraz napędu ortopedycznego i narzędzi do usuwania protezy i cementu,
c) uzupełniania banku w miarę zużywania w procedurach medycznych zdeponowanego
W banku asortymentu. Uzupełnienie będzie następować na podstawie Protokołu zużycia, sporządzonego po
każdym wykonanym zabiegu, w terminie do 3 dni roboczych od momentu przesłania telefaksem Protokołu
zużycia. Jeżeli termin uzupełnienia banku wypada w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy, to wtedy
nastąpi on w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie,
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d) przeszkolenia w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy dwóch osób z personelu medycznego
w zakresie technik operacyjnych i instrumentowania, a szkolenie udokumentuje Certyfikatem i punktami
szkoleniowymi.
Warunki jakim muszą odpowiadać dostawy:
a) asortyment musi mieć umieszczony znak CE, nr serii oraz termin ważności na opakowaniu handlowym i jeżeli
to możliwe na asortymencie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność (jeżeli dotyczy) w sposób widoczny,
czytelny i nieusuwalny,
b) dostawy asortymentu na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zespół Magazynów ZZOZ w Cieszynie w
odpowiednich opakowaniach, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami
zewnętrznymi,
c) asortyment wymieniony w formularzu cenowym oraz instrumentarium muszą być dopuszczone do obrotu
i używania zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019 r., poz. 175 tekst
jednolity ze zm.),
d) okres ważności na zaoferowany asortyment, nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy.
Ilości zamówienia oraz szczegółowy opis asortymentu, zawarto w Formularzu cenowym - Załączniku nr 1 do
SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Doprecyzowanie pkt II.2.5) - Kryterium - Cena - 100 %

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 6 – Dostawy cementu kostnego wraz z utworzeniem banku.
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183000
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZZOZ w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn
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II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy cementu kostnego wraz z utworzeniem banku.
W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) utworzenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy przy sali operacyjnej urazowo-ortopedycznej na
Bloku Operacyjnym banku obejmującego pełen asortyment wyszczególniony w formularzach cenowych,
b) dostarczenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy w nieodpłatne użyczenie na okres trwania umowy
pompy hydraulicznej do podawania cementu wraz z osprzętem,
c) uzupełniania banku w miarę zużywania w procedurach medycznych zdeponowanego
W banku asortymentu. Uzupełnienie będzie następować na podstawie Protokołu zużycia, sporządzonego po
każdym wykonanym zabiegu, w terminie do 3 dni roboczych od momentu przesłania telefaksem Protokołu
zużycia. Jeżeli termin uzupełnienia banku wypada w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy, to wtedy
nastąpi on w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie,
d) przeszkolenia w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy dwóch osób z personelu medycznego
w zakresie technik operacyjnych i instrumentowania, a szkolenie udokumentuje Certyfikatem i punktami
szkoleniowymi.
Warunki jakim muszą odpowiadać dostawy:
a) asortyment musi mieć umieszczony znak CE, nr serii oraz termin ważności na opakowaniu handlowym i jeżeli
to możliwe na asortymencie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność (jeżeli dotyczy) w sposób widoczny,
czytelny i nieusuwalny,
b) dostawy asortymentu na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zespół Magazynów ZZOZ w Cieszynie w
odpowiednich opakowaniach, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami
zewnętrznymi,
c) asortyment wymieniony w formularzu cenowym musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z
ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019 r., poz. 175 tekst jednolity ze zm.),
d) okres ważności na zaoferowany asortyment, nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy.
Ilości zamówienia oraz szczegółowy opis asortymentu, zawarto w Formularzu cenowym - Załączniku nr 1 do
SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Doprecyzowanie pkt II.2.5) - Kryterium - Cena - 100 %

II.2)

Opis

29/10/2019
S209
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9 / 31

Dz.U./S S209
29/10/2019
509606-2019-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

10 / 31

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 7 – Dostawy endoprotez stawu biodrowego i barkowego wraz z utworzeniem banku.
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100
33183000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZZOZ w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy endoprotez stawu biodrowego i barkowego wraz z utworzeniem banku.
W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) utworzenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy przy sali operacyjnej urazowo-ortopedycznej na
Bloku Operacyjnym banku obejmującego pełen asortyment wyszczególniony w formularzach cenowych,
b) dostarczenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy w nieodpłatne użyczenie na okres trwania
umowy instrumentarium umożliwiającego implantację całości asortymentu wyszczególnionego w formularzach
cenowych oraz napędu ortopedycznego i narzędzi do usuwania protezy i cementu,
c) uzupełniania banku w miarę zużywania w procedurach medycznych zdeponowanego
W banku asortymentu. Uzupełnienie będzie następować na podstawie Protokołu zużycia, sporządzonego po
każdym wykonanym zabiegu, w terminie do 3 dni roboczych od momentu przesłania telefaksem Protokołu
zużycia. Jeżeli termin uzupełnienia banku wypada w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy, to wtedy
nastąpi on w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie,
d) przeszkolenia w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy dwóch osób z personelu medycznego
w zakresie technik operacyjnych i instrumentowania, a szkolenie udokumentuje Certyfikatem i punktami
szkoleniowymi.
Warunki jakim muszą odpowiadać dostawy:
a) asortyment musi mieć umieszczony znak CE, nr serii oraz termin ważności na opakowaniu handlowym i jeżeli
to możliwe na asortymencie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność (jeżeli dotyczy) w sposób widoczny,
czytelny i nieusuwalny,
b) dostawy asortymentu na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zespół Magazynów ZZOZ w Cieszynie w
odpowiednich opakowaniach, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami
zewnętrznymi,
c) asortyment wymieniony w formularzu cenowym oraz instrumentarium muszą być dopuszczone do obrotu
i używania zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019 r., poz. 175 tekst
jednolity ze zm.),
d) okres ważności na zaoferowany asortyment, nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy.
Ilości zamówienia oraz szczegółowy opis asortymentu, zawarto w Formularzu cenowym - Załączniku nr 1 do
SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Doprecyzowanie pkt II.2.5) - Kryterium - Cena - 100 %

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 8 - Dostawy zawieszek udowych i zestawów do szycia łękotki wraz z utworzeniem banku.
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100
33183000
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZZOZ w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy zawieszek udowych i zestawów do szycia łękotki wraz z utworzeniem
banku.
W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) utworzenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy przy sali operacyjnej urazowo-ortopedycznej na
Bloku Operacyjnym banku obejmującego pełen asortyment wyszczególniony w formularzach cenowych,
b) dostarczenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy w nieodpłatne użyczenie na okres trwania
umowy instrumentarium umożliwiającego implantację całości asortymentu wyszczególnionego w formularzach
cenowych oraz napędu ortopedycznego,
c) uzupełniania banku w miarę zużywania w procedurach medycznych zdeponowanego w banku asortymentu.
Uzupełnienie będzie następować na podstawie Protokołu zużycia, sporządzonego po każdym wykonanym
zabiegu, w terminie do 3 dni roboczych od momentu przesłania telefaksem Protokołu zużycia. Jeżeli termin
uzupełnienia banku wypada w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy, to wtedy nastąpi on w pierwszym
dniu roboczym po wyznaczonym terminie,
d) przeszkolenia w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy dwóch osób z personelu medycznego
w zakresie technik operacyjnych i instrumentowania, a szkolenie udokumentuje Certyfikatem i punktami
szkoleniowymi.
Warunki jakim muszą odpowiadać dostawy:
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a) asortyment musi mieć umieszczony znak CE, nr serii oraz termin ważności na opakowaniu handlowym i jeżeli
to możliwe na asortymencie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność (jeżeli dotyczy) w sposób widoczny,
czytelny i nieusuwalny,
b) dostawy asortymentu na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zespół Magazynów ZZOZ w Cieszynie w
odpowiednich opakowaniach, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami
zewnętrznymi,
c) asortyment wymieniony w formularzu cenowym oraz instrumentarium muszą być dopuszczone do obrotu
i używania zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019 r., poz. 175 tekst
jednolity ze zm.),
d) okres ważności na zaoferowany asortyment, nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy.
Ilości zamówienia oraz szczegółowy opis asortymentu, zawarto w Formularzu cenowym - Załączniku nr 1 do
SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Doprecyzowanie pkt II.2.5) - Kryterium - Cena - 100 %

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 9 – Dostawy śrub kaniulowanych kompresyjnych wraz z utworzeniem banku.
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZZOZ w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy śrub kaniulowanych kompresyjnych wraz z utworzeniem banku.
W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) utworzenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy przy sali operacyjnej urazowo-ortopedycznej na
Bloku Operacyjnym banku obejmującego pełen asortyment wyszczególniony w formularzach cenowych,
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b)dostarczenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy w nieodpłatne użyczenie na okres trwania umowy
instrumentarium umożliwiającego implantację całości asortymentu wyszczególnionego w formularzach
cenowych,
c) uzupełniania banku w miarę zużywania w procedurach medycznych zdeponowanego w banku asortymentu.
Uzupełnienie będzie następować na podstawie Protokołu zużycia, sporządzonego po każdym wykonanym
zabiegu, w terminie do 3 dni roboczych od momentu przesłania telefaksem Protokołu zużycia. Jeżeli termin
uzupełnienia banku wypada w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy, to wtedy nastąpi on w pierwszym
dniu roboczym po wyznaczonym terminie,
d) przeszkolenia w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy dwóch osób z personelu medycznego
w zakresie technik operacyjnych i instrumentowania, a szkolenie udokumentuje Certyfikatem i punktami
szkoleniowymi.
Warunki jakim muszą odpowiadać dostawy:
a) asortyment musi mieć umieszczony znak CE, nr serii oraz termin ważności na opakowaniu handlowym i jeżeli
to możliwe na asortymencie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność (jeżeli dotyczy) w sposób widoczny,
czytelny i nieusuwalny,
b) dostawy asortymentu na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zespół Magazynów ZZOZ w Cieszynie w
odpowiednich opakowaniach, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami
zewnętrznymi,
c) asortyment wymieniony w formularzu cenowym oraz instrumentarium muszą być dopuszczone do obrotu
i używania zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019 r., poz. 175 tekst
jednolity ze zm.),
d) okres ważności na zaoferowany asortyment, nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy.
Ilości zamówienia oraz szczegółowy opis asortymentu, zawarto w Formularzu cenowym - Załączniku nr 1 do
SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Doprecyzowanie pkt II.2.5) - Kryterium - Cena - 100 %

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 10 – Dostawy płytek klinowych do osteotomii bliższej kości piszczelowej wraz z utworzeniem banku.
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Część nr: 10
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100
33183000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZZOZ w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy płytek klinowych do osteotomii bliższej kości piszczelowej wraz z
utworzeniem banku.
W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) utworzenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy przy sali operacyjnej urazowo-ortopedycznej na
Bloku Operacyjnym banku obejmującego pełen asortyment wyszczególniony w formularzach cenowych,
b)dostarczenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy w nieodpłatne użyczenie na okres trwania umowy
instrumentarium umożliwiającego implantację całości asortymentu wyszczególnionego w formularzach
cenowych,
c) uzupełniania banku w miarę zużywania w procedurach medycznych zdeponowanego w banku asortymentu.
Uzupełnienie będzie następować na podstawie Protokołu zużycia, sporządzonego po każdym wykonanym
zabiegu, w terminie do 3 dni roboczych od momentu przesłania telefaksem Protokołu zużycia. Jeżeli termin
uzupełnienia banku wypada w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy, to wtedy nastąpi on w pierwszym
dniu roboczym po wyznaczonym terminie,
d) przeszkolenia w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy dwóch osób z personelu medycznego
w zakresie technik operacyjnych i instrumentowania, a szkolenie udokumentuje Certyfikatem i punktami
szkoleniowymi.
Warunki jakim muszą odpowiadać dostawy:
a) asortyment musi mieć umieszczony znak CE, nr serii oraz termin ważności na opakowaniu handlowym i jeżeli
to możliwe na asortymencie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność (jeżeli dotyczy) w sposób widoczny,
czytelny i nieusuwalny,
b) dostawy asortymentu na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zespół Magazynów ZZOZ w Cieszynie w
odpowiednich opakowaniach, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami
zewnętrznymi,
c) asortyment wymieniony w formularzu cenowym oraz instrumentarium muszą być dopuszczone do obrotu
i używania zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019 r., poz. 175 tekst
jednolity ze zm.),
d) okres ważności na zaoferowany asortyment, nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy.
Ilości zamówienia oraz szczegółowy opis asortymentu, zawarto w Formularzu cenowym - Załączniku nr 1 do
SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36

29/10/2019
S209
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

14 / 31

Dz.U./S S209
29/10/2019
509606-2019-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

15 / 31

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Doprecyzowanie pkt II.2.5) - Kryterium - Cena - 100 %

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 11 – Dostawy systemów do stabilizacji kręgosłupa wraz z utworzeniem banku.
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100
33183000
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZZOZ w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy systemów do stabilizacji kręgosłupa wraz z utworzeniem banku.
W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) utworzenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy przy sali operacyjnej urazowo-ortopedycznej na
Bloku Operacyjnym banku obejmującego pełen asortyment wyszczególniony w formularzach cenowych,
b) dostarczenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy w nieodpłatne użyczenie na okres trwania
umowy instrumentarium umożliwiającego implantację całości asortymentu wyszczególnionego w formularzach
cenowych oraz napędu ortopedycznego,
c) uzupełniania banku w miarę zużywania w procedurach medycznych zdeponowanego w banku asortymentu.
Uzupełnienie będzie następować na podstawie Protokołu zużycia, sporządzonego po każdym wykonanym
zabiegu, w terminie do 3 dni roboczych od momentu przesłania telefaksem Protokołu zużycia. Jeżeli termin
uzupełnienia banku wypada w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy, to wtedy nastąpi on w pierwszym
dniu roboczym po wyznaczonym terminie,
d) przeszkolenia w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy dwóch osób z personelu medycznego
w zakresie technik operacyjnych i instrumentowania, a szkolenie udokumentuje Certyfikatem i punktami
szkoleniowymi.
Warunki jakim muszą odpowiadać dostawy:
a) asortyment musi mieć umieszczony znak CE, nr serii oraz termin ważności na opakowaniu handlowym i jeżeli
to możliwe na asortymencie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność (jeżeli dotyczy) w sposób widoczny,
czytelny i nieusuwalny,
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b) dostawy asortymentu na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zespół Magazynów ZZOZ w Cieszynie w
odpowiednich opakowaniach, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami
zewnętrznymi,
c) asortyment wymieniony w formularzu cenowym oraz instrumentarium muszą być dopuszczone do obrotu
i używania zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019 r., poz. 175 tekst
jednolity ze zm.),
d) okres ważności na zaoferowany asortyment, nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy.
Ilości zamówienia oraz szczegółowy opis asortymentu, zawarto w Formularzu cenowym - Załączniku nr 1 do
SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Doprecyzowanie pkt II.2.5) - Kryterium - Cena - 100 %

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 12 – Dostawy implantów do zaopatrzenia złamań łokcia wraz z utworzeniem banku.
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100
33183000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZZOZ w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy implantów do zaopatrzenia złamań łokcia wraz z utworzeniem banku.
W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) utworzenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy przy sali operacyjnej urazowo-ortopedycznej na
Bloku Operacyjnym banku obejmującego pełen asortyment wyszczególniony w formularzach cenowych,
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b) dostarczenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy w nieodpłatne użyczenie na okres trwania
umowy instrumentarium umożliwiającego implantację całości asortymentu wyszczególnionego w formularzach
cenowych oraz napędu ortopedycznego,
c) uzupełniania banku w miarę zużywania w procedurach medycznych zdeponowanego w banku asortymentu.
Uzupełnienie będzie następować na podstawie Protokołu zużycia, sporządzonego po każdym wykonanym
zabiegu, w terminie do 3 dni roboczych od momentu przesłania telefaksem Protokołu zużycia. Jeżeli termin
uzupełnienia banku wypada w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy, to wtedy nastąpi on w pierwszym
dniu roboczym po wyznaczonym terminie,
d) przeszkolenia w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy dwóch osób z personelu medycznego
w zakresie technik operacyjnych i instrumentowania, a szkolenie udokumentuje Certyfikatem i punktami
szkoleniowymi.
Warunki jakim muszą odpowiadać dostawy:
a) asortyment musi mieć umieszczony znak CE, nr serii oraz termin ważności na opakowaniu handlowym i jeżeli
to możliwe na asortymencie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność (jeżeli dotyczy) w sposób widoczny,
czytelny i nieusuwalny,
b) dostawy asortymentu na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zespół Magazynów ZZOZ w Cieszynie w
odpowiednich opakowaniach, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami
zewnętrznymi,
c) asortyment wymieniony w formularzu cenowym oraz instrumentarium muszą być dopuszczone do obrotu
i używania zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019 r., poz. 175 tekst
jednolity ze zm.),
d) okres ważności na zaoferowany asortyment, nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy.
Ilości zamówienia oraz szczegółowy opis asortymentu, zawarto w Formularzu cenowym - Załączniku nr 1 do
SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Doprecyzowanie pkt II.2.5) - Kryterium - Cena - 100 %

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Zadanie nr 13 – Dostawy płyt do zaopatrzenia złamań dalszej nasady kości strzałkowej wraz z utworzeniem
banku.
Część nr: 13
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100
33183000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZZOZ w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy płyt do zaopatrzenia złamań dalszej nasady kości strzałkowej wraz z
utworzeniem banku.
W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) utworzenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy przy sali operacyjnej urazowo-ortopedycznej na
Bloku Operacyjnym banku obejmującego pełen asortyment wyszczególniony w formularzach cenowych,
b) dostarczenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy w nieodpłatne użyczenie na okres trwania
umowy instrumentarium umożliwiającego implantację całości asortymentu wyszczególnionego w formularzach
cenowych,
c) uzupełniania banku w miarę zużywania w procedurach medycznych zdeponowanego w banku asortymentu.
Uzupełnienie będzie następować na podstawie Protokołu zużycia, sporządzonego po każdym wykonanym
zabiegu, w terminie do 3 dni roboczych od momentu przesłania telefaksem Protokołu zużycia. Jeżeli termin
uzupełnienia banku wypada w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy, to wtedy nastąpi on w pierwszym
dniu roboczym po wyznaczonym terminie,
d) przeszkolenia w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy dwóch osób z personelu medycznego
w zakresie technik operacyjnych i instrumentowania, a szkolenie udokumentuje Certyfikatem i punktami
szkoleniowymi.
Warunki jakim muszą odpowiadać dostawy:
a) asortyment musi mieć umieszczony znak CE, nr serii oraz termin ważności na opakowaniu handlowym i jeżeli
to możliwe na asortymencie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność (jeżeli dotyczy) w sposób widoczny,
czytelny i nieusuwalny,
b) dostawy asortymentu na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zespół Magazynów ZZOZ w Cieszynie w
odpowiednich opakowaniach, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami
zewnętrznymi,
c) asortyment wymieniony w formularzu cenowym oraz instrumentarium muszą być dopuszczone do obrotu
i używania zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019 r., poz. 175 tekst
jednolity ze zm.),
d) okres ważności na zaoferowany asortyment, nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy.
Ilości zamówienia oraz szczegółowy opis asortymentu, zawarto w Formularzu cenowym - Załączniku nr 1 do
SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Doprecyzowanie pkt II.2.5) - Kryterium - Cena - 100 %

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 14 – Dostawy płyt prostych wraz z utworzeniem banku.
Część nr: 14

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100
33183000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZZOZ w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy płyt prostych wraz z utworzeniem banku.
W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) utworzenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy przy sali operacyjnej urazowo-ortopedycznej na
Bloku Operacyjnym banku obejmującego pełen asortyment wyszczególniony w formularzach cenowych,
b) dostarczenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy w nieodpłatne użyczenie na okres trwania
umowy instrumentarium umożliwiającego implantację całości asortymentu wyszczególnionego w formularzach
cenowych,
c) uzupełniania banku w miarę zużywania w procedurach medycznych zdeponowanego w banku asortymentu.
Uzupełnienie będzie następować na podstawie Protokołu zużycia, sporządzonego po każdym wykonanym
zabiegu, w terminie do 3 dni roboczych od momentu przesłania telefaksem Protokołu zużycia. Jeżeli termin
uzupełnienia banku wypada w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy, to wtedy nastąpi on w pierwszym
dniu roboczym po wyznaczonym terminie,
d) przeszkolenia w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy dwóch osób z personelu medycznego
w zakresie technik operacyjnych i instrumentowania, a szkolenie udokumentuje Certyfikatem i punktami
szkoleniowymi.
Warunki jakim muszą odpowiadać dostawy:
a) asortyment musi mieć umieszczony znak CE, nr serii oraz termin ważności na opakowaniu handlowym i jeżeli
to możliwe na asortymencie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność (jeżeli dotyczy) w sposób widoczny,
czytelny i nieusuwalny,
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b) dostawy asortymentu na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zespół Magazynów ZZOZ w Cieszynie w
odpowiednich opakowaniach, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami
zewnętrznymi,
c) asortyment wymieniony w formularzu cenowym oraz instrumentarium muszą być dopuszczone do obrotu
i używania zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019 r., poz. 175 tekst
jednolity ze zm.),
d) okres ważności na zaoferowany asortyment, nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy.
Ilości zamówienia oraz szczegółowy opis asortymentu, zawarto w Formularzu cenowym - Załączniku nr 1 do
SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Doprecyzowanie pkt II.2.5) - Kryterium - Cena - 100 %

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 15 – Dostawy cementu kostnego, mieszalników próżniowych oraz pistoletów do płukania wraz z
utworzeniem banku.
Część nr: 15

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183000
33140000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZZOZ w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy cementu kostnego, mieszalników próżniowych oraz pistoletów do
płukania wraz z utworzeniem banku.
W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) utworzenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy przy sali operacyjnej urazowo-ortopedycznej na
Bloku Operacyjnym banku obejmującego pełen asortyment wyszczególniony w formularzach cenowych,
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b) dostarczenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy w nieodpłatne użyczenie na okres trwania
umowy instrumentarium umożliwiającego implantację całości asortymentu wyszczególnionego w formularzach
cenowych,
c) uzupełniania banku w miarę zużywania w procedurach medycznych zdeponowanego w banku asortymentu.
Uzupełnienie będzie następować na podstawie Protokołu zużycia, sporządzonego po każdym wykonanym
zabiegu, w terminie do 3 dni roboczych od momentu przesłania telefaksem Protokołu zużycia. Jeżeli termin
uzupełnienia banku wypada w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy, to wtedy nastąpi on w pierwszym
dniu roboczym po wyznaczonym terminie,
d) przeszkolenia w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy dwóch osób z personelu medycznego
w zakresie technik operacyjnych i instrumentowania, a szkolenie udokumentuje Certyfikatem i punktami
szkoleniowymi.
Warunki jakim muszą odpowiadać dostawy:
a) asortyment musi mieć umieszczony znak CE, nr serii oraz termin ważności na opakowaniu handlowym i jeżeli
to możliwe na asortymencie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność (jeżeli dotyczy) w sposób widoczny,
czytelny i nieusuwalny,
b) dostawy asortymentu na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zespół Magazynów ZZOZ w Cieszynie w
odpowiednich opakowaniach, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami
zewnętrznymi,
c) asortyment wymieniony w formularzu cenowym musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z
ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019 r., poz. 175 tekst jednolity ze zm.),
d) okres ważności na zaoferowany asortyment, nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy.
Ilości zamówienia oraz szczegółowy opis asortymentu, zawarto w Formularzu cenowym - Załączniku nr 1 do
SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Doprecyzowanie pkt II.2.5) - Kryterium - Cena - 100 %

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 16 - Dostawy przezskórnych systemów do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa wraz z
utworzeniem banku.
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Część nr: 16
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100
33183000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZZOZ w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy przezskórnych systemów do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa wraz
z utworzeniem banku
W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) utworzenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy przy sali operacyjnej urazowo-ortopedycznej na
Bloku Operacyjnym banku obejmującego pełen asortyment wyszczególniony w formularzach cenowych,
b) dostarczenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy w nieodpłatne użyczenie na okres trwania
umowy instrumentarium umożliwiającego implantację całości asortymentu wyszczególnionego w formularzach
cenowych,
c) uzupełniania banku w miarę zużywania w procedurach medycznych zdeponowanego w banku asortymentu.
Uzupełnienie będzie następować na podstawie Protokołu zużycia, sporządzonego po każdym wykonanym
zabiegu, w terminie do 3 dni roboczych od momentu przesłania telefaksem Protokołu zużycia. Jeżeli termin
uzupełnienia banku wypada w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy, to wtedy nastąpi on w pierwszym
dniu roboczym po wyznaczonym terminie,
d) przeszkolenia w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy dwóch osób z personelu medycznego
w zakresie technik operacyjnych i instrumentowania, a szkolenie udokumentuje Certyfikatem i punktami
szkoleniowymi.
Warunki jakim muszą odpowiadać dostawy:
a) asortyment musi mieć umieszczony znak CE, nr serii oraz termin ważności na opakowaniu handlowym i jeżeli
to możliwe na asortymencie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność (jeżeli dotyczy) w sposób widoczny,
czytelny i nieusuwalny,
b) dostawy asortymentu na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zespół Magazynów ZZOZ w Cieszynie w
odpowiednich opakowaniach, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami
zewnętrznymi,
c) asortyment wymieniony w formularzu cenowym musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z
ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019 r., poz. 175 tekst jednolity ze zm.),
d) okres ważności na zaoferowany asortyment, nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy.
Ilości zamówienia oraz szczegółowy opis asortymentu, zawarto w Formularzu cenowym - Załączniku nr 1 do
SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Doprecyzowanie pkt II.2.5) - Kryterium - Cena - 100 %

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 17 – Dostawy implantów wraz z utworzeniem banku.
Część nr: 17

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100
33183000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZZOZ w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy implantów wraz z utworzeniem banku.
W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) utworzenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy przy sali operacyjnej urazowo-ortopedycznej na
Bloku Operacyjnym banku obejmującego pełen asortyment wyszczególniony w formularzach cenowych,
b) dostarczenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy w nieodpłatne użyczenie na okres trwania
umowy instrumentarium umożliwiającego implantację całości asortymentu wyszczególnionego w formularzach
cenowych,
c) uzupełniania banku w miarę zużywania w procedurach medycznych zdeponowanego w banku asortymentu.
Uzupełnienie będzie następować na podstawie Protokołu zużycia, sporządzonego po każdym wykonanym
zabiegu, w terminie do 3 dni roboczych od momentu przesłania telefaksem Protokołu zużycia. Jeżeli termin
uzupełnienia banku wypada w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy, to wtedy nastąpi on w pierwszym
dniu roboczym po wyznaczonym terminie,
d) przeszkolenia w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy dwóch osób z personelu medycznego
w zakresie technik operacyjnych i instrumentowania, a szkolenie udokumentuje Certyfikatem i punktami
szkoleniowymi.
Warunki jakim muszą odpowiadać dostawy:
a) asortyment musi mieć umieszczony znak CE, nr serii oraz termin ważności na opakowaniu handlowym i jeżeli
to możliwe na asortymencie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność (jeżeli dotyczy) w sposób widoczny,
czytelny i nieusuwalny,
b) dostawy asortymentu na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zespół Magazynów ZZOZ w Cieszynie w
odpowiednich opakowaniach, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami
zewnętrznymi,
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c) asortyment wymieniony w formularzu cenowym musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z
ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019 r., poz. 175 tekst jednolity ze zm.),
d) okres ważności na zaoferowany asortyment, nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy.
Ilości zamówienia oraz szczegółowy opis asortymentu, zawarto w Formularzu cenowym - Załączniku nr 1 do
SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Doprecyzowanie pkt II.2.5) - Kryterium - Cena - 100 %

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 18 – Dostawy tytanowych systemów do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowolędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa wraz z utworzeniem banku
Część nr: 18

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100
33183000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZZOZ w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy implantów wraz z utworzeniem banku.
W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) utworzenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy przy sali operacyjnej urazowo-ortopedycznej na
Bloku Operacyjnym banku obejmującego pełen asortyment wyszczególniony w formularzach cenowych,
b) dostarczenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy w nieodpłatne użyczenie na okres trwania
umowy instrumentarium umożliwiającego implantację całości asortymentu wyszczególnionego w formularzach
cenowych,
c) uzupełniania banku w miarę zużywania w procedurach medycznych zdeponowanego w banku asortymentu.
Uzupełnienie będzie następować na podstawie Protokołu zużycia, sporządzonego po każdym wykonanym
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zabiegu, w terminie do 3 dni roboczych od momentu przesłania telefaksem Protokołu zużycia. Jeżeli termin
uzupełnienia banku wypada w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy, to wtedy nastąpi on w pierwszym
dniu roboczym po wyznaczonym terminie,
d) przeszkolenia w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy dwóch osób z personelu medycznego
w zakresie technik operacyjnych i instrumentowania, a szkolenie udokumentuje Certyfikatem i punktami
szkoleniowymi.
Warunki jakim muszą odpowiadać dostawy:
a) asortyment musi mieć umieszczony znak CE, nr serii oraz termin ważności na opakowaniu handlowym i jeżeli
to możliwe na asortymencie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność (jeżeli dotyczy) w sposób widoczny,
czytelny i nieusuwalny,
b) dostawy asortymentu na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zespół Magazynów ZZOZ w Cieszynie w
odpowiednich opakowaniach, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami
zewnętrznymi,
c) asortyment wymieniony w formularzu cenowym musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z
ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019 r., poz. 175 tekst jednolity ze zm.),
d) okres ważności na zaoferowany asortyment, nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy.
Ilości zamówienia oraz szczegółowy opis asortymentu, zawarto w Formularzu cenowym - Załączniku nr 1 do
SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Doprecyzowanie pkt II.2.5) - Kryterium - Cena - 100 %

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 19 – Dostawy implantów kości ręki i kości stopy wraz z utworzeniem banku.
Część nr: 19

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100
33183000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZZOZ w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn
II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy implantów kości ręki i kości stopy wraz z utworzeniem banku.
W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) utworzenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy przy sali operacyjnej urazowo-ortopedycznej na
Bloku Operacyjnym banku obejmującego pełen asortyment wyszczególniony w formularzach cenowych,
b) dostarczenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy w nieodpłatne użyczenie na okres trwania
umowy instrumentarium umożliwiającego implantację całości asortymentu wyszczególnionego w formularzach
cenowych,
c) uzupełniania banku w miarę zużywania w procedurach medycznych zdeponowanego w banku asortymentu.
Uzupełnienie będzie następować na podstawie Protokołu zużycia, sporządzonego po każdym wykonanym
zabiegu, w terminie do 3 dni roboczych od momentu przesłania telefaksem Protokołu zużycia. Jeżeli termin
uzupełnienia banku wypada w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy, to wtedy nastąpi on w pierwszym
dniu roboczym po wyznaczonym terminie,
d) przeszkolenia w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy dwóch osób z personelu medycznego
w zakresie technik operacyjnych i instrumentowania, a szkolenie udokumentuje Certyfikatem i punktami
szkoleniowymi.
Warunki jakim muszą odpowiadać dostawy:
a) asortyment musi mieć umieszczony znak CE, nr serii oraz termin ważności na opakowaniu handlowym i jeżeli
to możliwe na asortymencie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność (jeżeli dotyczy) w sposób widoczny,
czytelny i nieusuwalny,
b) dostawy asortymentu na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zespół Magazynów ZZOZ w Cieszynie w
odpowiednich opakowaniach, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami
zewnętrznymi,
c) asortyment wymieniony w formularzu cenowym musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z
ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019 r., poz. 175 tekst jednolity ze zm.),
d) okres ważności na zaoferowany asortyment, nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy.
Ilości zamówienia oraz szczegółowy opis asortymentu, zawarto w Formularzu cenowym - Załączniku nr 1 do
SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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Informacje dodatkowe
Doprecyzowanie pkt II.2.5) - Kryterium - Cena - 100 %

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1. ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy z postępowania na
podstawie art. 24. ust. 5. ustawy Pzp.
3. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert - Oświadczenie na
formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej „JEDZ”), opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym i przesłane wraz z ofertą w sposób wskazany w pkt X.6 SIWZ.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp,Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia ukazania się informacji z sesji otwarcia
ofert na stronie internetowej Zamawiającego.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, złoży
aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia i dokumenty:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i21ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie 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;
c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
7.W przypadku podmiotów ubiegających się o zamówienie wspólnie, dokumenty i oświadczenia, o których
mowa:
— w ust. 3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (o ile zostały określone)
oraz brak podstaw wykluczenia,
— w ust. 4 oraz 5. a)-c), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawca zamiast przedkładania wymaganych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 5. może
wskazać Zamawiającemu, że żądane dokumenty i oświadczenia, o ile są aktualne:
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— są dostępne w formie elektronicznej, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi lub w
bezpłatnych bazach danych,
— znajdują się w posiadaniu Zamawiającego w ramach odrębnego postępowania (wskazując sygnaturę
postępowania).
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w pkt 5, 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.
8. W przypadku podmiotów zagranicznych, dokumenty, o których mowa w pkt III.1.1 ogłoszenia, składa się
zgodnie z pkt V.4-7. SIWZ.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki wykonania zamówienia oraz przewidywane zmiany umowy zawarte zostały w projekcie
umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/11/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/01/2020
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Warunki otwarcia ofert
Data: 29/11/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
ZZOZ w Cieszynie ul. Bielskiej 4, 43-400 Cieszyn – Pokój nr 9 w Budynek H – Administracja/Dyrekcja
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający zastosuje kwalifikację odwróconą, o której mowa w art. 24aa. ust. 1. ustawy Pzp.
5. Termin płatności - 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, której
podstawą jest podpisany przez obie strony protokół zdawczo – odbiorczy.
6. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1. pkt 21) - 23) ustawy Pzp mają charakter wyłącznie
krajowy.
7. Wadium na poszczególne zadania w następujących kwotach: Zadanie nr 1- 2 100,00 zł, Zadanie nr 2 - 20
400,00 zł, Zadanie nr 3 - 3 500,00 zł, Zadanie nr 4 - 46 300,00 zł, Zadanie nr 5 - 50 700,00 zł, Zadanie nr 6 6 600,00 zł, Zadanie nr 7 - 28 500,00 zł, Zadanie nr 8 - 6 500,00 zł, Zadanie nr 9 - 700,00 zł, Zadanie nr 10 900,00 zł, Zadanie nr 11 - 14 900,00 zł, Zadanie nr 12 - 500,00 zł, Zadanie nr 13 - 800,00 zł, Zadanie nr 14 800,00 zł, Zadanie nr 15 - 3 800,00 zł, Zadanie nr 16 - 4 100,00 zł, Zadanie nr 17 - 4 500,00 zł, Zadanie nr 18 6 800,00 zł, Zadanie nr 19 - 6 000,00 zł, należy wnieść w terminie wyznaczonym do składania ofert. Forma oraz
sposób wniesienia wadium, zostały określone w pkt IX. SIWZ.
8. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, w terminie
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni złoży aktualne na dzień złożenia, następujące dokumenty i
oświadczenia:
a) oświadczenie, że zaoferowany asortyment jest dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
e) opisy zaoferowanego asortymentu potwierdzających parametry wymagane przez Zamawiającego. Z uwagi
na obszerność asortymentu Zamawiający wymaga opisania dokumentów numerami zadań i pozycji.
Podmioty ubiegających się o zamówienie wspólnie - w/w dokumenty i oświadczenia - składają łącznie.
9.Dokumenty i oświadczenia, które oferta powinna zawierać:
a) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
b) Wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
d) Dokument, z którego wynika uprawnienie do składania oświadczenia woli.
e) Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt d)
- (jeżeli dotyczy),
Do oferty należy dołączyć JEDZ.
10. Jeżeli nie wskazano inaczej, wszelkie oświadczenia i dokumenty, muszą zostać sporządzone:
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— w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27
czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2017, poz. 1320)
— w formie zgodnej z wymaganiami określonymi w par. 14 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 r., poz.1126 z późn. zm.).
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcom, a także inny m
podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec
ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od
niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do
Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię
odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Odwołanie wnosi
się: a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia – jeżeli informacje zostały przesłane w sposób określony w 180 ust. 5. ustawy Pzp, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec
postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na
stronie internetowej, c) wobec czynności innych niż określone w pkt 5 a) i b) – odwołanie wnosi się w terminie
10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 6. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może
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przedłużyć termin składania ofert. 7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/10/2019
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