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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:400735-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Jarocin: Implanty chirurgiczne
2015/S 220-400735
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1
Osoba do kontaktów: Tomasz Roguszczak
63-200 Jarocin
POLSKA
Tel.: +48 623322321
E-mail: logistyka@szpitaljarocin.pl
Faks: +48 623322359
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.szpitaljarocin.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:
Dostawy implantów do zabiegów kostnych.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 63-200
Jarocin, ul. Szpitalna 1
Apteka Szpitalna.
Kod NUTS PL416
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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
Dostawy implantów do zabiegów kostnych zgodnie z określonymi pakietami.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33184100, 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 jednej lub więcej 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:
Pakiet 1 Płytki blokowane
Pakiet 2 Endoprotezy, gwoździe śródszpikowe
Pakiet 3 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego
Pakiet 4 Endoproteza jedno i dwuprzedziałowa oraz rewizyjna stawu kolanowego
Pakiet 5 Endoproteza rewizyjna bezcementowa stawu biodrowego
Pakiet 6 Cement kostny i pulse lavegae
Pakiet 7 Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego
Pakiet 8 Płyty i płytki do zespoleń
Pakiet 9 Zespolenia ortopedyczne.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 295 000 PLN

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: 12 (od udzielenia zamówienia)

2/9

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Pakiet 1
1)
Krótki opis
Płytki blokowane.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33184100, 33183100

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 42 400 PLN
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4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 2
Nazwa: Pakiet 2
1)
Krótki opis
Endoprotezy, gwoździe śródszpikowe.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33184100, 33183100

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 279 903 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Pakiet 3
1)
Krótki opis
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33184100, 33183100

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 183 300 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Pakiet 4
1)
Krótki opis
Endoproteza jedno i dwuprzedziałowa oraz rewizyjna stawu kolanowego.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33184100, 33183100

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 461 100 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Pakiet 5
1)
Krótki opis
Endoproteza rewizyjna bezcementowa stawu biodrowego.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33184100, 33183100
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3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 102 050 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 6
Nazwa: Pakiet 6
1)
Krótki opis
Cement kostny i pulse lavegae.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33184100, 33183100

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 31 110 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Pakiet 7
1)
Krótki opis
Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33184100, 33183100

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 36 750 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Pakiet 8
1)
Krótki opis
Płyty i płytki do zespoleń.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33184100, 33183100

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 137 500 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: Pakiet 9
1)
Krótki opis
Zespolenia ortopedyczne.
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2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33184100, 33183100

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 20 600 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 12 835,00 PLN, lub w przypadku składania ofert
częściowych w wysokości:
Pakiet wartość PLN
1) 420,00
2) 2.800,00
3) 1.800,00
4) 4.600,00
5) 1.000,00
6) 300,00
7) 360,00
8) 1.350,00
9) 205,00.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zapłata ceny za dostarczony Towar i świadczone przez Wykonawcę Usługi nastąpi po dokonaniu odbioru
Towarów przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na
fakturze.
Wszelkie płatności należne Wykonawcy zostaną dokonane na podstawie prawidłowo wystawionych faktur
opisujących dostarczone Towary.
Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego w terminie 60 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury.

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: nie

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: Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć następujące oświadczenia, dokumenty:
1)Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne z art. 22 ust. 1
(stanowiące część formularza ofertowego)
2) wykaz wykonanych dostaw wskazujący co najmniej jedną dostawę w zakresie i o wartości określonej w
pkt 7.2) siwz, wykonanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
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z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,
że dostawa ta została wykonana należycie, np. referencji.
3)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24
ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1) ustawy (stanowiące część formularza ofertowego)
4)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert
5)lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zmianami) albo informacja o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej /w formularzu ofertowym/.
6) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
8) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10)dowód wniesienia/wpłacenia wadium
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają
dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 19 lutego 2013r.
w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 poz. 231).:
1) w punkcie 3,4 powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające,
że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2) w punkcie 6, 7 powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że:
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
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3) w punkcie 8.8) siwz składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art 24 ust 1 pkt 4-8
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu do składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy należycie wykonali co najmniej 1dostawę w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w przedmiocie i wartości odpowiadającej pakietowi,
w odniesieniu do którego składana jest oferta.
Szczegółowe wymagania dla wykonanej dostawy są następujące- wykonanie min. jednej dostawy implantów do
zabiegów kostnych odpowiadającej przedmiotowi zamówienia o wartości zł minimum:
Pakiet wartość PLN
1) 45.792,00
2) 302.295,00
3) 198.000,00
4) 498.000,00
5) 110.200,00
6) 33.600,00
7) 39.700,00
8) 148.500,00
9) 22.250,00
W przypadku złożenia oferty w odniesieniu do dwóch lub więcej pakietów wartości należy odpowiednio
zsumować i zastosować wskazane wymagania do wyliczonej kwoty.

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
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
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IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 98
2. Termin dostawy. Waga 2

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:
20/2015

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
21.12.2015 - 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: 21.12.2015 - 10:10
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
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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
Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:
— zmiany obowiązującej stawki podatku VAT
— jeżeli w ogólnodostępnej ofercie wykonawcy pojawi się wyrób spełniający parametry minimalne określone w
SIWZ – obniżka ceny oraz zmiana nazwy handlowej, za zgodą Zamawiającego
— obniżki ceny przez producenta – zmiana ceny
— w wyniku uzasadnionych przesłanek których nie można było przewidzieć w momencie podpisywania umowy
powodujących, że wykonanie części zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego:
zmniejszenie zakresu lub wielkości zamówienia ( zmniejszenie ilości zabiegów ).

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
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02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587870
Faks: +48 224587700
VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni
– jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej.
c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art 182 tust. 1 i 2 Ustawy Pzp 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.
Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7
dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587870
Faks: +48 224587700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.11.2015
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