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2/2020 
SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

NA DOSTAWĘ  

/Postępowanie powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie  
art. 11 ust. 8 ustawy PZP. / 
 

I. Informacje wprowadzające 

Spółka z o.o. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” zaprasza do składania ofert w postępowanie prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego. 

Przedmiotem postępowania jest zamówienie na dostawę implantów do zabiegów kostnych. 

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych wraz  z późniejszymi zmianami, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz 
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W 
przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim 
podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację oraz zamieszczona na stronie internetowej 
zawierającej SIWZ i będzie dla nich wiążąca. 

Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

 „Zamawiający” – Spółka z o.o. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” 

„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji. 

„SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

„Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami 

„Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób 
szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ. 

”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie 
Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 

Dane Zamawiającego: 

Spółka z o.o. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” . ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin 
NIP: 617 218 9328 
KRS: 0000354792 
Dokładny adres do korespondencji: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o. 
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin, bud. F pok.14 
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: przetargi@szpitaljarocin.pl 
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: 
/szpitaljarocin/SkrytkaESP 
Znak Postępowania:2/2020 
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 
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II. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

Przedmiotem postępowania jest zamówienie na dostawę implantów do zabiegów kostnych zgodnie z zał. nr 3 do 
SIWZ.  

Czas dostawy / uzupełnienia depozytu do siedziby Zamawiającego nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od dnia 
otrzymania zamówienia przez wykonawcę. 
 
Wszystkim użytym w siwz nazwom własnym w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy ,, lub równoważne”. 
Zamawiający posłużył się nazwą własną producenta jedynie dla ułatwienia opisu przedmiotu zamówienia. 
Uwaga: oferowany asortyment odpowiadać musi warunkom określonym w dokumentach 
dopuszczających go do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności ustawą o wyrobach 
medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm) – jeżeli dotyczy 
Oferowane wyroby medyczne muszą być oznakowane znakiem CE zgodnie z art. 11 ust.1 cytowanej 
ustawy. 
 
 
III. Opis części zamówienia.  

 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z wymienionymi pakietami. 
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolna liczbę pakietów. 

 
  

IV. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych .  

  
V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy 

ramowej oraz zwrotu kosztów udziału w postępowaniu zastrzeżeniem wyjątków określonych w 
ustawie. 

 
VI.Termin wykonania zamówienia . 
  
Pakiet 1,10 – 12 m-cy (obowiązywanie umowy od 08.05.2020 r.) 
Pakiet 2,3,4,5,6,8,9 - 12 miesięcy od podpisania umowy 
Pakiet 7 – 12 m-cy (obowiązywanie umowy od 12.06.2020 r.) 
 
VII. Warunki udziału w postępowaniu 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez 
zamawiającego . 
 
- Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu. 
 
- Brak podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP zostanie wstępnie 
zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia / zał.2 /  
 
Instrukcja wypełniania JEDZ: www.uzp.gov.pl/Repozytorium Wiedzy/JEDZ/Instrukcja wypełnienia JEDZ 
 
 
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
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3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ustawy 
5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  
 
 
VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu , brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań 
określonych przez zamawiającego.  
 
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  w formie 
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa 
w ust. VIII.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia 
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia.  
3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków 
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w  
pkt VIII.1 niniejszej SIWZ.  
4. Zamawiający nie żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt VIII.1 
niniejszej SIWZ.  
 
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż  10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów:  
 

a. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
b. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu, 
c. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub       
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 
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dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 
d. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 
e. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 
f. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy 
PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
g. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 
 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt 5: 

 
1) lit. a,b  – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
a) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, 

2) lit. f - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 13,14 i 21  

 
Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 17 ppkt 2), zastępuje 
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby.  

 
 
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 
art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
 
 
7.W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).  
8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VIII.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 
ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania.  
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IX. Pozostałe dokumenty wymagane  przez Zamawiającego. 
 
Do oferty należy dołączyć: 
 
1)Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy /zał. 1/  
 
2)Załącznik cenowo-asortymentowy sporządzony według zał. 3 „Przedmiot zamówienia”  zawierający w 
ujęciu tabelarycznym takie dane jak nazwa handlowa, jednostka miary ,ilość, nr katalogowy lub REF 
(jeżeli posiada), cena netto szt /op, cena brutto szt/op ,wartość brutto(Wartość brutto dla poszczególnych 
pozycji należy obliczyć przez pomnożenie żądanej ilości szt/op przez cenę netto szt/op, a następnie 
powiększenie tego iloczynu o podatek VAT).      
 
3)Pełnomocnictwa określone w pkt XIII.3) oraz XIII.5) SIWZ. 
 
 
X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
Wykonawcami. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: 

- miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,  

            - ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (/szpitaljarocin/SkrytkaESP) 

            - poczty elektronicznej (przetargi@szpitaljarocin.pl ) 

      2.  Oferta i załączniki do oferty, w tym JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci     

           elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

1) w kwestiach formalnych – Karolina Łubińska, Tomasz Roguszczak tel. 62 33 22 321 
2) w kwestiach merytorycznych – Michał Janiak tel. 62 33 22 214 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  

formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do 

komunikacji. 

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 

ich przekazania na ePUAP. 

8. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 

dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej 

SIWZ.  
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I. Złożenie oferty/wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
 

1. Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek” za  

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania 

oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  na miniPortalu. W formularzu 

oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

3. Do oferty/wniosku należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  

ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany 

w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu 

5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

 
II. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i 

wniosków)  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami 

w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt II), zawiadomień 

oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do 

komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).  

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 

email przetargi@szpitaljarocin.pl  

3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  

składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń  za pomocą poczty elektronicznej, na 
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wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody 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 oraz rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

XI. Wymagania dotyczące wadium.  
 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 18.905,00  zł., lub w przypadku 
składania ofert częściowych w wysokości: 
 
Pakiet  wartość zł 
1 560,00 
2 5.835,00 
3 3.315,00 
4 4.105,00 
5 1.030,00 
6 315,00 
7 880,00 
8 1.770,00 
9 235,00 
10 860,00 
 
2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. 
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości ( Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami ). 
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 
zamawiającego  PKO BP SA 35 1020 2212 0000 5902 0304 2918 
Przelew należy zatytułować ,,WADIUM PRZETARG PAKIET NR ..... - Dostawa implantów do zabiegów 
kostnych “. 
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
6. Wadium w formie pieniężnej uznaje się za wniesione z chwilą jego wpływu na wskazany 
rachunek bankowy. 
7. Dowód wpłaty wniesienia wadium np. dowód przelania pieniędzy na konto należy dołączyć do oferty. 
8. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej np. gwarancje bankowe, gwarancje 
ubezpieczeniowe należy je dołączyć w oryginale do oferty w postaci elektronicznej – podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wystawiającego. 
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XII. Termin związania ofertą. 

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni od ostatniego terminu składania ofert. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 14 
SIWZ. 

XIII. Opis sposobu przygotowywania ofert.  

1)Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować 
ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  

2)Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty 
poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się 
nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 
4 Ustawy. 

3)Oferta/wniosek powinna/powinien być sporządzona/sporządzony w języku polskim, z zachowaniem 
postaci elektronicznej w formacie danych pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Sposób złożenia oferty/wniosku, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z 
miniPortal. Ofertę/wniosek należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia 
skanu oferty/wniosku opatrzonej/opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   

4)W przypadku oferty składanej  przez konsorcjum/podmioty występujące wspólnie (wymagana jest 
zgodność z art. 23 ustawy) należy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo z określonym zakresem 
umocowania dla wyznaczonego lidera podpisane przez wszystkich członków konsorcjum/podmioty wyst. 
wspólnie . Każdy z członków konsorcjum/podmiotów wyst. wspólnie jest zobowiązany złożyć 
oświadczenie wskazane w pkt. VIII.1  
 
5)Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.  
 
XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 
1.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/. 
2.Za ofertę złożoną w terminie Zamawiający uzna przekazaną do dnia 30.03.2020 r. do godz. 10:00. Za 
datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. 
3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2020  r., o godzinie 10:10 w siedzibie Zamawiającego Szpital 
Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o., ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin, bud. F pok.12. 
4.Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i  
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 
5.Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
6.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia 
ofert. 
 
XV. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w zł cyfrowo i słownie, 

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. Ceną oferty jest wartość brutto. 
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki. 
3. Cena może być tylko jedna. 
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XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia  
      między zamawiającym a wykonawcą.  
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN 
  
 
XVII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
      z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 
 
Cena 100% 
 
Wartość punktowa kryterium ceny „C” będzie obliczana według wzoru  : 
C  = (najniższa proponowana cena / cena oferty ocenianej) x 100 
 
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym 
ofertom, wypełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Wyniki 
zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku i będą traktowane jako wartość punktowa oferty. 

 
XVIII. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
     w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 
z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego 
okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia 
umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których 
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

 
 
XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XX. Wzór umowy jaką Zamawiający zawrze  z wybranym Wykonawcą 
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie 
podpisana umowa dostawy zgodnie z wzorem umowy stanowiącym zał. nr 3 do siwz. z uwzględnieniem 
ewentualnych modyfikacji SIWZ powstałych w trakcie postępowania. 
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 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 : 
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zmniejszenie zakresu lub wielkości zamówienia ( zmniejszenie ilości zabiegów ) 
Dopuszcza się możliwość przedłużenia czasu trwania umowy: 

- w przypadku nie wykorzystania w obowiązującym okresie umowy ilości asortymentu wskazanej w 
zał. nr 1 do umowy 

- w przypadku zwiększenia zakresu zamówienia na podstawie art.144. 
 
XXI. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia: 

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania. 
Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

 
XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku  
      postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 
, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki 
ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przysługują równie organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Pzp. 
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. 
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka , spełniającego wymagania tego rodzaju podpisu. 
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 uzyciu środków komunikacji elektronicznej. 
4. 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. 180 ust. 5, 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. 
5. 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. 
7. 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 
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wniesieniem. 
XXIII. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , której 
wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
XXIV. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o., ul. 

Szpitalna 1, 63-200 Jarocin 
       tel.  62 33 22 321, fax. 62 33 22 359; e-mail: sekretariat@szpitaljarocin.pl 
2. inspektorem ochrony danych osobowych w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie” Spółka z o.o. jest Pan 

Michał Szczerbań, kontakt: adres e-mail: abi@szpitaljarocin.pl  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy implantów do 
zabiegów kostnych zgodnie niniejszą SIWZ oraz  wzorem umowy znak sprawy 2/2020, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego: 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy Pzp;   

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;   
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

Załączniki : 
1) Formularz ofertowy 
2) JEDZ 
3) Opis przedmiotu zamówienia 
4) Umowa –Wzór 
5) Klucz publiczny dla danego postępowania generowany przez miniPortal 

ZATWIERDZAM: 
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2/2020                                                                                                                           Zał.1 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
Dane dotyczące oferenta 
 
Nazwa.................................................................................................................... 
 
Siedziba................................................................................................................. 
 
Nr telefonu/faks...................................................................................................... 
 
e-mail...................................................................................................................... 
 
nr NIP...................................................................................................................... 
 
nr REGON............................................................................................................... 
 
Nr KRS / CEIDG ..................................................................................................... 
 
Adres ePUAP…………………………………………………………………………….. 
 
Oferent jest małym/średnim przedsiębiorstwem*  

	 TAK  
	 NIE  

*zaznaczyć „x” właściwe 
 
Dane dotyczące Zamawiającego 
 
SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE SPÓŁKA Z O.O. 
SZPITALNA 1 
63-200 JAROCIN 
Tel. 62 33 22 350  
 
Zobowiązania oferenta 
 
Zobowiązuję się wykonać zamówienie zgodnie wymaganiami Zamawiającego określonymi w  Specyfikacji  
 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofercie z dnia :......................  
 
Pakiet * Cena netto zł VAT Cena brutto zł 
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
 
 



 13 

     .........................................................................                             
(imię i nazwisko)                      

                                                                                         podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy          
 
Oferowany termin dostawy / uzupełnienia depozytu ............. dni robocze 
 
Wybranie mojej oferty jako najkorzystniejszej nie prowadzi / prowadzi* do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp ( w przypadku powstania 
obowiązku podatkowego należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dotyczy wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. 
 
Oświadczam, że wymieniona powyżej kwoty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia – zgodnie z otrzymaną i sprawdzoną przeze mnie dokumentacją , 
a oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania i parametry wskazane w zał. nr 3 do 
siwz – Opis przedmiotu zamówienia. 
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni. 
Oświadczam, że akceptuję proponowany przez zamawiającego wzór umowy oraz zobowiązuję się  do jej 
zawarcia na przedstawionych w nim warunkach. 
Oświadczam, że oferowany asortyment odpowiada warunkom określonym w dokumentach 
dopuszczających go do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Oferuję termin płatności 60 dni. 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 
 
PODWYKONAWCY: 
Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (jeżeli jest to wiadome należy 
również podać dane proponowanych podwykonawców): 
1) ......................................................................................................................................................... 
2) ......................................................................................................................................................... 
3) ......................................................................................................................................................... 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
1 ........................................................................... 
2 ........................................................................... 
Zastrzeżenie oferenta: 
Zgodnie z art. 8 ustawy Oferent zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie 
mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania: 
1 ........................................................................... 
2 ........................................................................... 
3 ........................................................................... 
4 ...........................................................................                                                                          
 

 
 .........................................................................   

                                                                                                                                          (imię i nazwisko)                      
                                                                       podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy        

 
*niepotrzebne skreślić 
 
1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej 
lub podmiotu zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania 
się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane 
w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis 
poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia1. Adres publikacyjny 
stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 

Dz.U. UE S numer 2020/S , data 21.02.2020, strona [],  

Numer ogłoszenia w Dz.U. 2020/S 037-087147    

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne 
zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia: 

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest 
wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej 
wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym 
przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego3 Odpowiedź: 

Nazwa:   „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o. 

ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin, bud. F pok.14 
E-mail do korespondencji w sprawie 
Zamówienia: przetargi@szpitaljarocin.pl 
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na 
platformie ePUAP: 
/szpitaljarocin/Skrytka ESP 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź: przetarg nieograniczony na 
dostawy implantów do zabiegów kostnych  

 
1 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia. 
2 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania 
się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 
3 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę 
podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 



 15 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4: Przetarg nieograniczony na dostawy 
implantów do zabiegów kostnych  

Numer referencyjny nadany sprawie przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 
(jeżeli dotyczy)5: 

2/2020 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia powinien wypełnić wykonawca. 

 

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę 
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli 
jest wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów6: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem7? 

[] Tak [] Nie 

 
4 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
5 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
6 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
7 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR. 



 16 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone8: czy wykonawca jest zakładem 
pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 
społecznym”9 lub czy będzie realizował 
zamówienie w ramach programów zatrudnienia 
chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do 
której kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych 
należą dani pracownicy. 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych 
wykonawców lub posiada równoważne 
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu 
(wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C 
niniejszej części, uzupełnić część V (w 
stosownych przypadkach) oraz w każdym 
przypadku wypełnić i podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub 
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny 
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie10: 
d) Czy wpis do wykazu lub wydane 
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane 
kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub 
D, w zależności od przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności 

 
 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 

 
8 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
9 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych. 
10 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
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składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 
lub przedstawić informacje, które umożliwią 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 
bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać:  

 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami11? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie 
dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie 
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 
biorącej udział: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) 
upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 
wymagane:  

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

 
11 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 
form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych 
podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji 
określonych poniżej w części IV oraz 
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych 
poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części 
sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, 
nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych 
odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, 
do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla 
każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V12. 

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 
wykaz proponowanych podwykonawców:  

[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych 
informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego 
podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w 
niniejszej części sekcja A i B oraz w części III. 

 
12 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
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Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej13; 

korupcja14; 

nadużycie finansowe15; 

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną16 

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu17 

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi 
za przestępstwo na podstawie przepisów 
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw 
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 
dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w 
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do 
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub 
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z 
jednego z wyżej wymienionych powodów, 
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 
którym okres wykluczenia określony 
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]19 

Jeżeli tak, proszę podać20: 
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 

 
a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]  

 
13 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
14 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i 
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta 
podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu 
zamawiającego) lub wykonawcy. 
15 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 
27.11.1995, s. 48). 
16 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu 
(Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, 
współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. 
17 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 
r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 
309 z 25.11.2005, s. 15). 
18 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w 
sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 
2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
19 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
20 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) 
skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 
ustalone w wyroku: 

 
 
b) [……] 
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-
y), którego(-ych) to dotyczy. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]21 

W przypadku skazania, czy wykonawca 
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia22 („samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki23: [……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 
obowiązków dotyczących płatności podatków 
lub składek na ubezpieczenie społeczne, 
zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i 
w państwie członkowskim instytucji zamawiającej 
lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne 
niż państwo siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 
 
 

Podatki Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

 
21 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
22 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
23 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie 
powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 
dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

– Czy ta decyzja jest ostateczna i 
wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 
decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile 
została w nim bezpośrednio 
określona, długość okresu 
wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 
obowiązki, dokonując płatności należnych 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, lub też zawierając wiążące 
porozumienia w celu spłaty tych należności, 
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 
odsetki lub grzywny? 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
płatności podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, 
proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 24 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI25 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia 
mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie 
„poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania 
stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 
niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, [] Tak [] Nie 

 
24 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
25 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
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naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 
środowiska, prawa socjalnego i prawa 
pracy26? 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 
(„samooczyszczenie”)? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 
następujących sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego 
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; 
lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w krajowych przepisach ustawowych i 
wykonawczych27; lub 
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają 
realizację zamówienia, z 
uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych i 
środków dotyczących kontynuowania 
działalności gospodarczej28. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego 
wykroczenia zawodowego29?  
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

 
26 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
27 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
28 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) 
stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są 
pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 
29 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów30 spowodowanym jego udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej 
lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w 
inny sposób zaangażowany(-e) w 
przygotowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w 
sprawie koncesji została rozwiązana przed 
czasem, lub w której nałożone zostało 
odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje 
w związku z tą wcześniejszą umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd 
przy dostarczaniu informacji wymaganych do 
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 
dokumenty potwierdzające wymagane przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; 
oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które 
mogą dać mu nienależną przewagę w 

[] Tak [] Nie 

 
30 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające 
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ 
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 
udzielenia zamówienia? 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 
CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze 
wyłącznie krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia 
o charakterze wyłącznie krajowym określone w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia? 
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]31 

W przypadku gdy ma zastosowanie 
którakolwiek z podstaw wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym, czy 
wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia?  
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 
 
 
[……] 

 
31 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca 
oświadcza, że: 

α: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 
których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części 
IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 
zawodowym lub handlowym prowadzonym w 
państwie członkowskim siedziby wykonawcy32: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie określonego 
zezwolenia lub bycie członkiem określonej 
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia 
usługi, o której mowa, w państwie siedziby 
wykonawcy?  
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 
status członkowski chodzi, i wskazać, czy 
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

 
32 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być 
zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
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Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący: 
i/lub 
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący33 (): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 
obszarze działalności gospodarczej objętym 
zamówieniem i określonym w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu 
wymaganej liczby lat obrotowych jest 
następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w 
przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej 
liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący34: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za 
cały wymagany okres, proszę podać datę 
założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub 
rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych35 
określonych w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia wykonawca 
oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) 
wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) 
następująca(-e): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X 
do Y36 – oraz wartość): 
[……], [……]37 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 
następującą kwotę: 
Jeżeli te informacje są dostępne w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

 
33 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
34 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
35 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
36 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
37 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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6) W odniesieniu do innych ewentualnych 
wymogów ekonomicznych lub finansowych, 
które mogły zostać określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, 
wykonawca oświadcza, że 
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła 
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na roboty budowlane: 
W okresie odniesienia38 wykonawca wykonał 
następujące roboty budowlane określonego 
rodzaju:  
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
zadowalającego wykonania i rezultatu w 
odniesieniu do najważniejszych robót 
budowlanych jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 
Roboty budowlane: [……] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na dostawy i zamówień 
publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia39 wykonawca zrealizował 
następujące główne dostawy określonego 
rodzaju lub wyświadczył następujące główne 
usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu 
wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych40: 

 
Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    
 

2) Może skorzystać z usług następujących 
pracowników technicznych lub służb 
technicznych41, w szczególności tych 
odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 
W przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić 
do następujących pracowników technicznych lub 

[……] 
 
 
[……] 

 
38 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 
39 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 
40 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i 
prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
41 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego 
wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne 
formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
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służb technicznych o wykonanie robót: 

3) Korzysta z następujących urządzeń 
technicznych oraz środków w celu 
zapewnienia jakości, a jego zaplecze 
naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 
stosować następujące systemy zarządzania 
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 
złożonym charakterze, które mają zostać 
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu 
do produktów lub usług o szczególnym 
przeznaczeniu: 
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 
kontroli42 swoich zdolności produkcyjnych lub 
zdolności technicznych, a w razie konieczności 
także dostępnych mu środków naukowych i 
badawczych, jak również środków kontroli 
jakości? 

 
 
 
[] Tak [] Nie 

6) Następującym wykształceniem i 
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: 
a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca 
będzie mógł stosować następujące środki 
zarządzania środowiskowego: 

[……] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w 
ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi 
narzędziami, wyposażeniem zakładu i 
urządzeniami technicznymi na potrzeby 
realizacji zamówienia: 

[……] 

 
42 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, 
właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
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10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom43 następującą część 
(procentową) zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy 
lub fotografie produktów, które mają być 
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć 
świadectwo autentyczności. 
Wykonawca oświadcza ponadto, że w 
stosownych przypadkach przedstawi wymagane 
świadectwa autentyczności. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Czy wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 
instytuty lub agencje kontroli jakości o 
uznanych kompetencjach, potwierdzające 
zgodność produktów poprzez wyraźne 
odniesienie do specyfikacji technicznych lub 
norm, które zostały określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, 
jakie inne środki dowodowe mogą zostać 
przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania 
środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 
ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy 
zarządzania środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymaganych norm zapewniania 
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 

 
43 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na 
zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia 
dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymogów określonych systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego mogą 
zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 
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Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają 
być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia 
ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące 
(rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy 
przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których 
mowa w ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 
kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 
formie dokumentów, proszę wskazać dla 
każdego z nich, czy wykonawca posiada 
wymagane dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 
dowodów w formie dokumentów są dostępne w 
postaci elektronicznej44, proszę wskazać dla 
każdego z nich: 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie45 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]46 

 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są 
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego 
wprowadzenia w błąd. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić 
zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których: 

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów 
potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim47, lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.48, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada 
odpowiednią dokumentację. 

 
44 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
45 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
46 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
47 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W 
razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
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Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub 
podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów 
potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to 
dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić 
postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, numer referencyjny)].  

 

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
48 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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Zał. nr 3 Opis przedmiotu zamówienia 
 
 
             
Pakiet 1   

Lp. Przedmiot zamówienia  ilość j.m. 

1 2 3 4 

1 

Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, 
wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną, zakładana z dostępu bocznego, lewa i prawa. Na trzonie 
płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z 
możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5. W głowie płytki otwory prowadzące 
śruby blokowane 5,0 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji 
drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce 
samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi lub gwiazdkowymi, wkręcane za pomocą śrubokręta 
dynamometrycznego 4,0Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do 
wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 156 mm do 316 mm, od 5 do 13 otworów 
w trzonie płytki i 6 otworów w głowie płytki. 

5 Szt. 

 
 
    

Lp. Przedmiot zamówienia ilość  j. m. 

1 2 3 4 

2 

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej 
nasady kości piszczelowej od strony przednio-bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory 
dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością 
zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem 
Kirchnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych 
kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem 
stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi lub 
gwiazdkowymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5 Nm. Koniec 
części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego 
cięcia. Długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 4 otwory w głowie płytki. 
Oraz 

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do 
dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie płytki 
otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z 
możliwością zastosowania śrub blokowanych 3,5 lub korowych 3.5/2,7 oraz otwór do wstępnej 
stabilizacji drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod 
różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami 
Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) 
samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za 
pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5 Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio 
wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 116 do 
246mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 8 otworów w głowie płytki. 
  

5 Szt. 
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Lp. Przedmiot zamówienia  ilość  j. m. 

1 2 3 4 

3 

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do 
bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa. Na trzonie płyty 
otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z 
możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory 
prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do 
wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby 
blokowane(3.5), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi lub gwiazdkowymi. Śruby 
blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części 
trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego 
cięcia. Długość od 81 do 237mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki.  

5 Szt. 

 
 

   

Lp. Przedmiot zamówienia ilość  j. m. 

1 2 3 4 

4 

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do 
dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego, prawa i lewa. Na trzonie 
płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne 
z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór 
umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące 
śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z 
gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi 
lub gwiazdkowymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 
0,8 i 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania 
płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 59 mm do 201 mm, od 3 do 14 otworów w 
trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki.  

5 Szt. 

 
 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość J.m. 
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5 

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco 
- kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu 
tylno-bocznego, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie 
wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z 
możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz 
otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie 
płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – 
w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację 
drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby 
blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi lub 
gwiazdkowymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta 
dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki 
odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego 
cięcia. Długość od 65 mm do 208 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki 
i 3 otwory w głowie płytki. 

5 szt. 

6 

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco 
- kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu 
tylno-bocznego z bocznym podparciem kłykci, prawa i lewa. Na trzonie 
płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, 
blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych 
lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację 
drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 
(2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór 
umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z 
gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z 
gniazdami sześciokątnymi lub gwiazdkowymi. Śruby blokowane wkręcane 
za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Koniec części 
trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki 
metodą minimalnego cięcia. Długość od 65 mm do 208 mm, od 3 do 14 
otworów w trzonie płytki i 5 otworów w głowie płytki. 

5 Szt. 

 

7 

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco 
- kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu 
przyśrodkowego.  Na trzonie z podcięciami bocznymi i od spodu płyty.  Na 
trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, 
blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych 
lub korowych 3,5/3,5mm oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny 
umożliwiające elastyczność pionowego pozycjonowania płytki oraz otwór 
umożliwiający wstępna stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płyty 
zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych 
kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym 
do anatomii.  Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane 
w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi lub gwiazdkowymi. 
Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 
1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do 
wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 80 mm do 
184 mm, od 7 do 15 otworów w tym 5 otworów w głowie płytki. 

5 Szt. 



 36 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość J.m. 
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8 

Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z 
kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej 
(wyrostek łokciowy), prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne 
nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z 
możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm 
oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. 
Możliwość kształtowania płytki w części trzonowej dzięki podcięciom z 
boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod 
różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 7 otworów umożliwiających 
wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem 
stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami 
sześciokątnymi lub gwiazdkowymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą 
śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki 
odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego 
cięcia. Długość od 86mm do 216mm, od 2 do 12 otworów w części 
trzonowej i 8 otworów w głowie płytki.  

5 szt. 

9 

Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z 
gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 
3,5mm. Materiał: stal lub tytan. 

100 Szt. 

10 

Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z 
gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 5,0mm. Materiał: 
stal lub tytan. 

100 Szt. 

11 
Wkręty blokowane zmienno-kątowe, samogwintujące, z gniazdem 
gwiazdkowym – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm. Materiał: stal lub tytan. 

100 Szt. 

12 
Wkręty blokowane zmienno-kątowe, samogwintujące, z gniazdem 
gwiazdkowym – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm. Materiał: stal lub tytan. 

100 Szt. 

13 
Wkręty korowe średnica 3,5mm. Materiał: stal lub tytan. 

100 Szt. 

14 

Wkręty korowe średnica 4,5mm. Materiał: stal lub tytan. 
100 Szt. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia (użyczenia) wszystkich akcesoriów i urządzeń umożliwiających 
prawidłowe wykonanie przedmiotowej umowy oraz do dostarczenia niezbędnego instrumentarium (bez dodatkowych 
opłat  ze strony Zamawiającego). 
Instrumentarium pozostaje do dyspozycji Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym przez cały okres trwania 
umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia depozytu implantów w zakresie nie mniejszym niż wskazany powyżej. 
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Pakiet 2 ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA, CEMENTOWANA STAWU BIODROWEGO ORAZ  
PANEWKA REWIZYJNA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO, ENDOPROTEZA 
CEMENTOWANA STAWU KOLANOWEGO, GWOŹDZIE TYTANOWE 

 

L.p. Przedmiot zamówienia j.m. Ilość 

1. 2. 3. 4. 

   1 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego 
Trzpień bezcementowy tytanowy, prosty, posiadający kształt klina, napylany tylko w 
części bliższej okładziną tytanową typu Plasma Spray, w minimum 10 rozmiarach w 
wersji standardowej i High Offset. Stożek 12/14 alternatywnie anatomiczny trzpień
bezcementowy o kształcie spłaszczonego stożka pokryty hydroksyapatytem na całej 
długości w minimum 9 rozmiarach. Różna krzywizna powierzchni bocznych trzpienia 
powoduje znakomite dopasowanie do anatomii nasady bliższej. Dostępna opcja 
trzpienia z waryzacją (zwiększający się kąt szyjkowo-trzonowy CCD wraz ze 
wzrostem rozmiaru trzpienia). Konus 12/14 
Panewka tytanowa press-fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta 
regularnie występującymi uwypukleniami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i 
późniejszą osteointegrację. Panewka występuje w wersji z otworami na śruby i bez 
otworów. Istnieje możliwość zastosowania tytanowych zaślepek niewykorzystanych 
otworów do śrub. Rozmiary panewek 42-68 mm. 
Wkład panewki polietylenowy crosslink, średnica wewnętrzna 28mm, 32mm  
Głowa metalowa o średnicy 28mm i 32mm w minimum 4 długościach szyjki. Ostrze 
do piły oscylacyjnej. 

 
kpl 

 
60 

2 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego 
Trzpień bezcementowy tytanowy, prosty, posiadający kształt klina, napylany tylko w 
części bliższej okładziną tytanową typu Plasma Spray, w minimum 10 rozmiarach w 
wersji standardowej i High Offset. Stożek 12/14.  
Panewka tytanowa press-fit, porowata, pokryta regularnie występującymi 
uwypukleniami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegrację. 
Panewka występuje w wersji z otworami na śruby i bez otworów. Istnieje możliwość 
zastosowania tytanowych zaślepek niewykorzystanych otworów do śrub. Rozmiary 
panewek 42-68 mm. 
Wkład panewki ceramiczny typu Biolox Delta, średnica wewnętrzna 28mm, 32mm i 
36mm. 
Głowa ceramiczna typu Biolox Delta o średnicy 28mm, 32mm i 36mm w minimum 
trzech długościach szyjki. Ostrze do piły oscylacyjnej. 

kpl 5 

3 Endoproteza cementowana stawu biodrowego 
Trzpień prosty, cementowany, bezkołnierzowy, niewymagający centralizera, 
samocentrujący się w kanale. Dostępny w wersji standardowej w 10 rozmiarach oraz 
w wersji lateralizowanej (szyjka protezy przesunięta przyśrodkowo o 8mm) w 10 
rozmiarach. Powierzchnia trzpienia pokryta podłużnymi rowkami zapewniającymi 
odpowiednie zakotwiczenie. Kąt CCD stały 135 stopni, stożek 12/14. 
Panewka polietylenowa typu Műllera wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości ze 
znacznikiem rentgenowskim, średnica wewnętrzna 28mm lub 32 mm, średnica 
zewnętrzna od min. 46 mm do min. 58 mm, zmienna co 2 mm.  
Głowa metalowa ze stopu CoCr o średnicy 28mm lub 32mm w minimum czterech 
długościach szyjki. Ostrze do piły oscylacyjnej. 

kpl  10 

4 Endoproteza cementowana stawu biodrowego 
Trzpień prosty, cementowany, bezkołnierzowy, niewymagający centralizera, 
samocentrujący się w kanale. Dostępny w wersji standardowej w 10 rozmiarach oraz 
w wersji lateralizowanej (szyjka protezy przesunięta przyśrodkowo o 8mm) w 10 

kpl 10 
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1. 2. 3. 4. 
rozmiarach. Powierzchnia trzpienia pokryta podłużnymi rowkami zapewniającymi 
odpowiednie zakotwiczenie. Kąt CCD stały 135 stopni, stożek 12/14. 
Głowa bipolarna dwuczęściowa tzn. osobno głowa wewnętrzna i głowa zewnętrzna. 
Głowa zewnętrzna wykonana ze stopu CoCr o średnicy od minimum 41mm do 
minimum 61mm ze skokiem co 1 mm. 
Głowa wewnętrzna metalowa w czterech wielkościach długości szyjki w rozmiarze 
28mm 

5 Panewka rewizyjna bezcementowa stawu biodrowego. Panewka – rewizyjna 
wykonana z tantalu, o porowatej strukturze, zbliżonej w ujęciu 3D do struktury kości 
gąbczastej. Implant panewkowy z systemem towarzyszących uzupełnień, 
pozwalających na zaopatrzenie defektów strukturalnych panewki kostnej i jej 
otoczenia, w zakresie od I stopnia do IIIB stopnia w klasyfikacji Paprockiego. Insert z 
polietylenu, neutralny lub z nachyleniem 10º dla głów 28, 32 i 36mm. 
Dodatkowe elementy rewizyjne: elementy uzupełniające ubytki stropu wykonane w 
całości z tantalu, w 6 średnicach i 4 wysokościach, elementy rekonstrukcyjne 
tantalowe, protezy kolumny, dostępne w 4 rozmiarach, klinowate tantalowe podkładki 
dostępne w 3 wysokościach 5, 10, 15, elementy uzupełniające ubytki dna panewki, 
wykonane z tantalu, dostępne w 6 wysokościach, średnice 26, 32, 38mm, koszyki 
rekonstrukcyjne anatomiczne tytanowe. Dostępne w prawej i lewej konfiguracji, 
wersje z długim i krótkim ramieniem. Po 10 rozmiarów każdy, w zakresie 48-68mm, 
wkręty do mocowania, o średnicy 6,5mm i długościach 20 – 60mm, głowa metalowa 
w czterech wielkościach długości szyjki w rozmiarach 22mm, 28mm, 32mm, 36mm. 

kpl 3 

6 Endoproteza cementowana stawu kolanowego 
Endoproteza cementowana, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 
8 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach, wkładki z polietylenu o 
zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w 
wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Proteza z możliwością zastosowania 
przedłużek standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek. Powierzchnia 
protezy pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. 
Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe 
lub tylnostabilizowanego. Endoproteza pozwala na zgięcie do 155 st. Instrumentarium 
w wersji do wyboru cięcia elementu udowego z jednego przymiaru lub umożliwiające 
zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej. 
 

kpl 40 

7 Gwóźdź  tytanowy, do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny. 
Gwóźdź o bocznym wygięciu w części proksymalnej 4° (w przypadku gwoździ 
długich krzywa ugięcia 1800mm), średnica proksymalna gwoździa ø15.6 mm. 
Możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej poprzez 
celownik, z dodatkowym wygięciem gwoździa w części dalszej 3° w płaszczyźnie 
strzałkowej. Śruba doszyjkowa ø 10.5 mm z owalnym gwintem podpierającym, 
minimalizującym ryzyko przemieszczenia lub wycięcia śruby, długość 70-130mm z 
przeskokiem co 5mm, samogwintująca. Możliwość zastosowania dodatkowej śruby 
doszyjkowej ø5mm,wdł.70-110 mm. Zaślepka tytanowa, o przewyższeniu 0mm, 5mm 
i 10mm. Śruba dystalna ø5mm, dł. Od 20mm do 80mm. Gwóźdź posiada wewnętrzny 
mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji przemieszczeniu śruby szyjkowej. 
Instrumentarium pozwala na wykonanie śródoperacyjnej kompresji 
miedzyodłamowej. Gwóźdź dostępny w rozmiarach: -180 mm ,ø9, ø11, ø13mm, kąt 
CCD:125°,130°, uniwersalny, doprawejilewej kończyny, -260-460mm, średnica ø9, 
ø11,ø 13mm, kąt CCD: 125°,130°, w wersji prawy i lewy, ze skokiem co 20mm. 
W komplecie: gwóźdź, śruba doszyjkowa (gwintowana), śruba blokująca,  
zaślepka. 

kpl 35 
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Opcjonalnie: pin antyrotacyjny ø 5mm; 
 

 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia (użyczenia) wszystkich akcesoriów i urządzeń 
umożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotowej umowy oraz do dostarczenia niezbędnego 
instrumentarium (bez dodatkowych opłat  ze strony Zamawiającego). 
Instrumentarium pozostaje do dyspozycji Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym przez cały 
okres trwania umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia depozytu implantów w zakresie nie mniejszym niż 
wskazany powyżej. 

 

Pakiet 3 ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO 

 

L.p. Przedmiot zamówienia j.m. Ilość 

1. 2. 3. 4. 

   1 Trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bezkołnierzowy, tytanowy pokryty w 1/3 
długości bliższej hydroksyapatytem, część dystalna polerowana, długość trzpienia w 
zakresie od 100mm do 145mm, min. 8 rozmiarów dla każdej strony, konus V40 

 
szt. 

 
60 

2 Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i 
hydroksyapatytem dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu 
ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z min. 3-5
otworów w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72 mm lub panewka 
bezcementowa wkręcana w rozmiarach od 42 do 70mm lub
panewka bezcementowa typu press-fit pokryta hydroksyapatytem w dwóch rodzajach: 
bezotworowa z możliwością stabilizacji nakręcanymi od zewnątrz szpilkami oraz z 
min. 4 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub i szpilek, w 
rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 70 mm 

szt. 60 

3 Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta czystym  tytanem w formie 
beleczkowej odwzorowującym strukturę kości gąbczastej w dwóch rodzajach: 
bezotworowa lub z min. 3-5 otworów w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 66 
mm 

szt.  45 

4 Wkład polietylenowy z polietylenu III generacji w rozmiarach średnicy wewnętrznej 
22mm, 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, symetryczny lub asymetryczny szt. 15 

5 Głowa metalowa CoCr o średnicy 22mm, 28mm, lub 32mm w trzech rozmiarach  
długości szyjki szt. 50 

6 Głowa ceramiczna o średnicy 28mm, 32mm, 36mm w trzech rozmiarach  długości 
szyjki szt. 10 
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7. Wkład ceramiczny przy użyciu, którego średnica zewnętrza głowy musi rosnąć wraz 
ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki, w specjalnym wzmacniającym i 
ochraniającym tytanowym kołnierzu zapobiegający zjawisku tzw. „impingementu” 

szt. 10 

8. Obturatory szt. 2 

9. Śruby lub szpilki szt. 10 

10. Ostrze do piły oscylacyjnej odpowiadające użyczonym napędom 
 szt. 60 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia (użyczenia) wszystkich akcesoriów i urządzeń 
umożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotowej umowy oraz do dostarczenia niezbędnego 
instrumentarium (bez dodatkowych opłat  ze strony Zamawiającego). 
Instrumentarium pozostaje do dyspozycji Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym przez cały 
okres trwania umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia depozytu implantów w zakresie nie mniejszym niż 
wskazany powyżej. 

Pakiet 4 ENDOPROTEZA JEDNO I DWUPRZEDZIAŁOWA ORAZ REWIZYJNA STAWU 
KOLANOWEGO 

L.p. Przedmiot zamówienia j.m. Ilość 

1. 2. 3. 4. 

    
Jednoprzedziałowa endoproteza stawu kolanowego   

1 Element udowy jednoosiowy w osi A/P (przyśrodkowy i poboczny) po 6 rozmiarów 
dla każdego przedziału wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego. 

szt. 5 

2 Część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego w 6 rozmiarach. szt. 5 

3 Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi 
wyżarzania (annealing), w 4 grubościach od 8mm do 12 mm 

szt. 5 

 System kolanowy składający się z protezy całkowitej pierwotnej, protezy 
całkowitej pierwotnej przeznaczonej do trudnych kolan (z przedłużką
piszczelową i podkładkami) oraz protezy całkowitej rewizyjnej, system posiada 
także możliwość dowolnego łączenia elementów pierwotnych i rewizyjnych aby 
optymalnie pod kątem minimalizacji koniecznych resekcji kostnych jak i 
kosztowo dopasować się do konkretnego przypadku klinicznego 

szt. 60 

1 Komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) jednopromieniowy w łuku 
funkcjonalnym zakresu zgięcie-wyprost 10-110 stopni dla osi przebiegającej w linii 
przeznadkłykciowej lub równolegle do niej w tylnej części kłykci kości udowej, 
wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron w 
wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego 

szt. 60 

2 Komponent piszczelowy modularny, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, 
dostępny w 8 rozmiarach, w technologii Fixed bearing z obwodowo blokowaną 
wkłądką piszczelową oraz tzw wyspą antyrotacyjną dla dodatkowej minimalizacji 
mikroruchów wkładki 

szt. 47 
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L.p. Przedmiot zamówienia j.m. Ilość 

1. 2. 3. 4. 

3 Komponent piszczelowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanowego Ti64 oraz 
częściowo z powłoką z komercyjnie czystego tytanu - CpTi, posiadająca 4 pegi 
zlokalizowane obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D poprawiające pierwotne 
umocowanie płyty w kości gąbczastej, dostępny w 8 rozmiarach 

szt. 3 

4 Wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku 
rotacyjnym; w grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm, w wersji PS oraz 
CS możliwość zastosowania dodatkowo wkładek o grubości 22mm i 25mm 

szt. 60 

5 Komponent piszczelowy wykonany w całości z polietylenu w 4 grubościach (9, 11, 
13, 16 mm) zarówno w wersji PS, jak i CS dla wszystkich 8 rozmiarów elementu 
udowego pozwalający na dobór implantu w zależności od śródoperacyjnej oceny 
klinicznej pacjenta - implantacja elementu All-Poly możliwa przy zastosowaniu tylko 
trzech dodatkowych narzędzi 

szt. 10 

 Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego   

1 Część udowa. 
Komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) jednopromieniowy w łuku 
funkcjonalnym zakresu zgięcie-wyprost 10-110 stopni dla osi przebiegającej w linii 
przeznadkłykciowej lub równolegle do niej w tylnej części kłykci kości udowej, 
wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron z 
zamkniętą klatką Insalla i możliwością dokręcenia przedłużki oraz bloczków 
dystalnych i pod tylne kłykcie 

szt. 10 

2 Część piszczelowa. 
Komponent piszczelowy uniwersalny wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, 
dostępny w 8 rozmiarach z możliwością dokręcenia przedłużek cementowanych lub 
bezcementowych i zastosowania bloczków uzupełniających ubytki kostne o 
grubościach 5mm i 10mm 

szt. 10 

3 Wkładka polietylenowa w co najmniej 9-ciu grubościach od min. 9mm,  szt. 10 

4 Bloczki do elementu udowego  szt. 40 

5 Przedłużka elementu udowego i piszczelowego szt. 20 

6 Mimośród szt. 20 

7 Podkładki wyrównujące do elementu piszczelowego szt. 20 

8 Ostrze do piły oscylacyjnej odpowiadające użyczonym napędom szt. 75 

9 Ostrze do piły posuwisto-zwrotnej szt. 2 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia (użyczenia) wszystkich akcesoriów i urządzeń 
umożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotowej umowy oraz do dostarczenia niezbędnego 
instrumentarium (bez dodatkowych opłat  ze strony Zamawiającego). 
Instrumentarium pozostaje do dyspozycji Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym przez cały 
okres trwania umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia depozytu implantów w zakresie nie mniejszym 
niż wskazany powyżej. 
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Pakiet 5 ENDOPROTEZA REWIZYJNA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO WRAZ Z  
KOSZYKAMI REWIZYJNYMI AUGUMENTAMI REWIZYJNYMI ORAZ LINKAMI I PŁYTAMI  DO 
ZŁAMAŃ OKOŁOPROTEZOWYCH  

 

L.p. Przedmiot zamówienia j.m. Ilość 

1. 2. 3. 4. 
1 Trzpień tytanowy w kształcie konikalnym prosty lub zagięty w trzech długościach 

155mm, 195mm lub 235mm (zagięty) 
szt. 12 

2 Element krętarzowy pokryty napylonym tytanem i hydroxyapatytem w czterech 
długościach oraz czterech offsetach lateralnych, konus V40, a także możliwość rotacji 
elementu krętarzowego po założeniu na trzpień, łączony z trzpieniem za pomocą 
śruby 

szt. 12 

3 Linki o średnicy 1.6mm oraz 2.0mm i długości min. 500mm z plecionki 49 drutów ze 
stali w komplecie z zaciskiem 

szt. 20 

4 Płyty kompresyjne 5, 7, 9, 11 otworowe z nacięciami do linek, odpowiednio 6, 8, 10, 
12 nacięć o długościach 100mm, 110mm, 120mm, 130mm. 

szt. 5 

5 Zaciski do linek o średnicy 1.6mm lub 2.0mm szt. 20 

6 Wyprofilowana płyta do złamań krętarzowych o grubości 4mm, w dwóch rozmiarach 
proksymalnych (medium i large) i 6 długościach: 100mm, 110mm, 150mm, 160mm, 
200mm, 210mm, posiadająca mechanizm blokujący do kabli oraz dodatkowe otwory 
na śruby korowe o srednicy 4.5mm 

szt. 5 

7 Linka o średnicy 2.0mm i długości min. 500mm z plecionki 49 drutów ze stali 
zakończona oliwką lub bez oliwki szt. 3 

8 Augument rewizyjny pokryty czystym  tytanem w formie beleczkowej 
odwzorowujący strukturę kości gąbczastej szt. 3 

9 Śruby tytanowe do augumentu rewizyjnego (komplet 3 szt.) szt. 3 

10 Koszyk rewizyjny do panewki anatomiczny (prawy, lewy) 
 

szt. 3 

11 Śruby tytanowe do koszyka rewizyjnego (komplet 3 szt.) 
 

szt. 3 

12 Siatki metalowe do rewizji szt. 3 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia (użyczenia) wszystkich akcesoriów i urządzeń 
umożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotowej umowy oraz do dostarczenia niezbędnego 
instrumentarium (bez dodatkowych opłat  ze strony Zamawiającego). 
Instrumentarium pozostaje do dyspozycji Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym przez cały 
okres trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia depozytu implantów w zakresie nie 
mniejszym niż wskazany powyżej.                                     
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 Pakiet 6 CEMENT KOSTNY I SYSTEM PŁUCZĄCY  

L.p. Przedmiot zamówienia j.m. Ilość 

1. 2. 3. 4. 

   1 Cement kostny z antybiotykiem - gentamycyną w opakowaniu 40g szt. 100 

2 Jednorazowy system płuczący wraz z końcówką do biodra lub kolana szt. 75 

3 Mieszalnik do mieszania próżniowego ze strzykawką do podawania cementu szt. 75 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia depozytu w zakresie nie mniejszym niż wskazany 
powyżej. 
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Pakiet 7 IMPLANTY DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO STAWU 
KOLANOWEGO, ZESTAW DO SZYCIA ŁĄKOTKI ALL INSIDE 
 

L.p. Przedmiot zamówienia j.m. Ilość 

1. 2. 3. 4. 

   1. Opis kompletu 
Mocowanie udowe:  
a)podłużna płytka metalowa trwale, bezwęzłowo związana z pętlą plecioną o 
wysokiej wytrzymałości na zerwanie (Opcjonalnie implant bez pętli umożliwiający 
zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce oraz płytka wydłużona o ok. 5mm, 
stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową) implant na giętkim podajniku służącym 
do kontroli prowadzenia i osadzenia implantu, usuwalny, jednorazowy  . 
b)podłużna płytka metalowa o rozmiarze 13x4 mm trwale, bezwęzłowo związana z 
podwójną pętlą typu IntelliBraid o wysokiej wytrzymałości na zerwanie z 
możliwością regulacji ustalanej indywidualnie, płytka z czterema otworami. 
Regulacja możliwa od strony kości piszczelowej lub udowej, uzyskiwana poprzez 
naprzemienne ściąganie 2 białych nitek z oczkiem, dla ułatwienia orientacji 
równomiernego wprowadzania przeszczepu. Implant zaopatrzony w 2 różnokolorowe 
nici: zielona nić służąca do przeciągnięcia przeszczepu oraz biało-zielona służąca do
obrócenia implantu na zewnątrz warstwy korowej kości udowej. Obie nici związane 
dodatkową nitką w kolorze białym umożliwiającą przeciąganie obu nici jednocześnie 
przez kanał piszczelowy i udowy. Opcjonalnie płytka wydłużona o około 5 mm 
stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową do zabiegów rewizyjnych. 
Mocowanie piszczelowe – śruba interferencyjna tytanowa i bioabsorbowalna o 
średnicach od 7 do 12 mm, i długościach 20-35 mm – pełna opcja rozmiarów długości 
i średnic dla każdego rodzaju śruby 
Ilości: 
Mocowanie udowe z pętla lub bez – 60 szt  
Śruba biowchłanialna – 60 szt 
Śruba tytanowa  - 5 szt 

 
szt 

 
60 

2. Zestaw do szycia łąkotki all inside 
Zestaw do szycia łąkotki all inside, z dwoma implantami, umożliwiającymi 
przeszywanie zarówno jedną jak i dwoma rękoma. Zestaw umożliwiający zagięcie 
prowadnicy do 45stopni przy zachowaniu możliwości wystrzelenia implantów, 
sterylny. 

szt. 10 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia (użyczenia) wszystkich akcesoriów i urządzeń umożliwiających 
prawidłowe wykonanie przedmiotowej umowy oraz do dostarczenia niezbędnego instrumentarium (bez dodatkowych 
opłat  ze strony Zamawiającego). 
Instrumentarium pozostaje do dyspozycji Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym przez cały okres trwania 
umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia depozytu implantów w zakresie nie mniejszym niż wskazany powyżej. 
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Pakiet 8  PŁYTY I PŁYTKI DO ZESPOLEŃ KOŚCI KONCZYNY GÓRNEJ -  MAŁE FRAGMENTY 
 
 

L.p. 
  

j.m. Ilość 

Przedmiot zamówienia 

1. 2. 3. 4. 

1.          

Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 20 
stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy 
śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, 
długość śrub od 12 mm do 30 mm 

Szt. 300 

2.          

Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 20 
stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy 
śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, 
długość śrub od 32 mm do 50 mm 

Szt. 5 

3.          

Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 20 
stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy 
śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, 
długość śrub od 52 mm do 72 mm 

Szt. 5 

4.          

Śruba do tkanki gąbczastej ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 
35 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica 
głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda następna śruba o 2 mm 
dłuższa, długość śrub od 12 do 30 mm 

Szt. 5 

5.          

Śruba do tkanki gąbczastej ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 
35 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica 
głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda następna śruba o 2 mm 
dłuższa, długość śrub od 32 do 50 mm 

Szt. 5 

6.          

Śruba do tkanki gąbczastej ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 
35 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica 
głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda następna śruba o 2 mm 
dłuższa, długość śrub od 52 do 60 mm 

Szt. 5 

7.          

Śruba do korówki nieryglowana, ciągnąca, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 
z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm, 
każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm Szt. 100 

8.          

Śruba do korówki nieryglowana, ciągnąca, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 
z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby w przekroju 4,0 mm, średnica rdzenia 
śruby 2,1 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 32 mm do 40 
mm 

Szt. 25 



 46 

10.       

Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej  prawa/lewa, tytanowa, 
blokowana,  wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni,  długość 55 i 70 mm, 
szerokość 24 mm,  grubość: 2,0 mm,  9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów 
w części trzonowej ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana 
forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe 
otwory umożliwiające  pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość 
zastosowania nakładki celującej. 

Szt. 15 

 11. 

Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej szersza prawa/lewa, tytanowa, 
blokowana,  wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni,  długość 55 i 70 mm, 
szerokość 27 mm,  grubość: 2,0 mm,  9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów 
w części trzonowej ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana 
forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe 
otwory umożliwiające  pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość 
zastosowania nakładki celującej. 

Szt. 10 

12.       

Płytka do wyrostka łokciowego, ilość otworów od 8 do 12, długość od 95 do 127 
mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa- maksymalny kąt blokowania śrub 35 
stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 
mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, dwa  kolce w części bliższej 
umożliwiające dodatkową stabilizację. 

Szt. 10 

13. 

Płytka szponowa do kości strzałkowej, ilość otworów 5, 6, 8, 10, 12 długość: 46, 54, 
70, 86, 102 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, 
otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, 
możliwość modelowania ( przycinania) płytki, szpony pozwalające na dodatkową 
stabilność zespolenia 

szt. 10 

14. 

 Płytka do kości strzałkowej, 13 - otworów, ryglowana, tytanowa, wielokątowa - 
maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w 
płytce, grubość płytki 2,0 mm, anatomiczne uformowanie płytki, możliwość 
modelowania płytki. 

Szt. 5 

15. 

 Płytka  prosta 1/3 rury, od 4 do 12 otworów, długość od 34 do 98 mm, blokowana, 
tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie 
się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania 
(przycinania) płytki. 

Szt. 15 

16. 

Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 7 plus dwa 
owalne, długość 83 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 
stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 
mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, owalne otwory służące do 
kompresji. Płytka pod śruby 3.0 mm. Szt. 5 
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17. 

Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 7, 9, 11 plus 
cztery owalne, długość 101, 121, 141 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa -
maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w 
płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, owalne 
otwory służące do kompresji. Płytka pod śruby 3.0 mm. 

Szt. 10 

18. 

Płytka do kości obojczykowej, ilość otworów 7, 9, 11 blokowana, tytanowa, 
wielokątowa - maksymalny kąt blokowania śrub 20 stopni, otwory umożliwiają 
zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość 
modelowania płytki, strona lewa i prawa, anatomicznie dopasowana forma płytki 

szt. 5 

19 Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie przyśrodkowej, ilość otworów: 
10, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni , otwory 
umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, 
możliwość modelowania płytki 

szt. 2 

20 Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie grzbietowej promieniowej, ilość 
otworów: 11, strona: prawa/lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny 
kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość 
płytki 3,0 mm, możliwość modelowania płytki 

szt. 2 

21 Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie grzbietowo bocznej, ilość 
otworów: 11, strona: prawa/lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny 
kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość 
płytki 2,0 mm , możliwość modelowania płytki 

szt. 2 

22 Płytka do kości piętowej prawa, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny 
kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość 
płytki  1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, 10 otworów. szt. 1 

23 Płytka do kości piętowej lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 
35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce,grubość płytki 
1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki,10 otworów. szt 1 

24 Gwóźdź obojczykowy statyczny, tytanowy, długość 200 mm, Przekrój gwoździa -
okrągły o średnicy 2,8 mm, Implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału 
obojczyka. 

szt. 5 

25 Gwóźdź obojczykowy dynamiczny, tytanowy, długość 200 mm, Przekrój gwoździa -
okrągły o średnicy 2,8 mm, Implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału 
obojczyka. 

szt. 5 

26 Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica 
rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość 
śrub od 10 mm do 30 mm 

szt. 30 

27 Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica 
rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość 
śrub od 32 mm do 50 mm 

szt 10 

28 Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica 
rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość 
śrub od 52 mm do 78 mm 

szt. 10 
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29 Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica 
rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość 
śrub od 10 mm do 30 mm 

szt 25 

30 Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica 
rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość 
śrub od 32 mm do 50 mm 

szt. 15 

31 Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica 
rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość 
śrub od 52 mm do 60 mm 

szt 15 

32 Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 2,5 mm, średnica 
rdzenia śruby 1,6 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm. Skok długości co 2 mm długość 
śrub od 8 do 24 mm 

szt. 10 

33 Płytka do bliższej nasady kości ramiennej, tytanowa, pod śruby 3,5mm, strona prawa 
i lewa, długość od 80, 90, 100 mm, grubość 3,0 mm, blokowana , anatomicznie 
dopasowana forma płytki do kości, 8 otworów w części głowowej, 2, 3, 4  otwory w 
części trzonowej plus owalny otwór umożliwiający pozycjonowanie płytki, wypustki 
umożliwiające umocowanie więzadeł stawu barkowego, małe otwory umożliwiające 
odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. 

szt 10 

34  Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 3, 4, 5, 7, 
9,11 otworów w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, 
tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, 
grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 64, 74mm, 84mm, 104mm, 124mm, 144mm, 
małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki 
za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm.   

szt. 20 

35 Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 7, 9, 11 plus dwa 
owalne, długość od 100 do 164 mm, tytanowa,  blokowana, możliwość 
wielokątowego wprowadzania śrub, grubość płytki 3,0 mm, owalne otwory służące 
do kompresji. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm 

szt 10 

36 Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 4, 5, 6 plus jeden 
owalny, długość od 61,5 do 85,4 mm, tytanowa,  blokowana, możliwość 
wielokątowego wprowadzania śrub, grubość płytki 3,0 mm, owalne otwory służące 
do kompresji. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm 

szt. 10 

37 Śruba 2,0 mm standardowa, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, 
tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,0 mm, średnica głowy śruby 
2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,3 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, 
długość śrub od 6 do 20 mm. 

szt 10 

38 Śruba 2,0 mm standardowa, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, 
tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,0 mm, średnica głowy śruby 
2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,3 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, 
długość śrub od 21 do 24 mm. 

szt. 10 



 49 

39 Śruba 2,2mm ratująca, blokowana, wielokątowa, maksymalny kąt 10 stopni, 
tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,2 mm, średnica głowy śruby 
2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,5 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, 
długość śrub od 6 do 20 mm.  

szt 8 

40 Śruba 2,2mm ratująca, blokowana, wielokątowa, maksymalny kąt 10 stopni, 
tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,2 mm, średnica głowy śruby 
2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,5 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, 
długość śrub od 21 do 24 mm.  

szt. 7 

41  Śruba 1,5 mm stożkowa, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, 
tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 1,5 mm, średnica głowy śruby 
2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,1 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, 
długośc śrub od 6 do 16 mm. 

szt 1 

42 Płytka prosta 10 otworów - (łancuszek), blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt 
10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość 
modelowania i przycinania płytki. szt. 1 

43 Płytka dwurzędowa 6 otworów równoległych, blokowana, wielokątowa  maksymalny 
kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość 
modelowania i przycinania płytki. 

Szt. 3 

44 Płytka dwurzędowa 8 otworów równoległych, blokowana, wielokątowa - 
maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, 
możliwość modelowania i przycinania płytki. Szt. 3 

45 Płytka dwurzędowa 10 otworów równoległych, blokowana, wielokątowa - 
maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, 
możliwość modelowania i przycinania płytki. 

Szt. 2 

46 Płytka dwurzędowa 8 otworów po przekątnej,prawa/lewa,blokowana, wielokątowa - 
maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, 
możliwość modelowania i przycinania płytki. Szt. 1 

47 Płytka dwurzędowa 12 otworów po przekątnej,prawa/lewa,blokowana, wielokątowa - 
maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, 
możliwość modelowania i przycinania płytki. 

Szt. 1 

48 Płytka T. 6 otworów,blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 
mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i 
przycinania płytki.  

Szt. 3 

49 Płytka T. 8 otworów,blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 
mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i 
przycinania płytki.  

Szt. 2 

50 Płytka Y. 7 otworów,blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 
mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i 
przycinania płytki.  

Szt. 2 
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51 Płytka Z. 9 otworów,blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 
mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i 
przycinania płytki.  

Szt. 2 

52 Płytka Z. 13 otworów,blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 
1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i 
przycinania płytki.  

Szt. 1 

53 Płytka X. 4 otworów,blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 
mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i 
przycinania płytki.  

Szt. 2 

54 Podkładka do śrub Ø 1,5 i 2,0 mm, tytanowa, grubość podkładki 1,0mm 
Szt. 2 

55 Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem  fi 1,1 mm dł. 65 mm Szt. 1 

56 Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem  fi 1,5 mm dł.88 mm 

Szt. 1 

57 Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 7 plus dwa 
owalne, długość 104 mm, tytanowa,  blokowana, możliwość wielokątowego 
wprowadzania śrub, grubość płytki 4,0 mm, owalne otwory służące do kompresji. 
Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm Szt. 4 

58 Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 7 plus cztery 
owalne, długość 120 mm, tytanowa,  blokowana, możliwość wielokątowego 
wprowadzania śrub, grubość płytki 4,0 mm, owalne otwory służące do kompresji. 
Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm Szt. 4 

59 Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 11 plus cztery 
owalne, długość 168 mm, tytanowa,  blokowana, możliwość wielokątowego 
wprowadzania śrub, grubość płytki 4,0 mm, owalne otwory służące do kompresji. 
Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm Szt. 4 

60 Płytka do dalszej nasady kości ramiennej grzbietowo-boczna. Tytanowa, otwory  
blokowane wielokierunkowo, grubość płytki 3 mm. W głowie płytki otwory pod 
śruby 3,0 mm oraz wypustki boczne dla dodatkowej stabilizacji zespolenia - 
podparcia bocznego, w części trzonowej otwory dwufunkcyjne pod śruby 3.5mm. 
Małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą 
kirschnerów. Ilość otworów w trzonie od 10 do 17 plus otwór owalny, długości od 79 
do 135 mm. 

szt. 2 

61 Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie bocznej. Tytanowa,  blokowana 
wielokierunkowo, grubość płytki 4 mm , otwory dwufunkcyjne pod śruby 3.5mm. 
Małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą 
kirschnerów. Ilość otworów od 5 do 11 plus otwór owalny, długości od 74 do 122 
mm. 

szt. 2 
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62 Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie przyśrodkowej. Tytanowa,  
blokowana wielokierunkowo, grubość płytki 4 mm , otwory dwufunkcyjne pod śruby 
3.5mm. Małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą 
kirschnerów.  Ilość otworów od 5 do 11 plus jeden lub dwa otwory owalne, długości 
od 88 do 153 mm. 

szt. 2 

63 Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie przyśrodkowej dłuższa. 
Tytanowa,  blokowana wielokierunkowo, grubość płytki 4 mm , otwory 
dwufunkcyjne pod śruby 3.5mm. Małe otwory umożliwiające odpowiednie 
pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów.  Ilość otworów od 5 do 11 plus jeden 
lub dwa otwory owalne, długości od 94 do 159 mm. 

szt. 2 

 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia (użyczenia) wszystkich akcesoriów i urządzeń umożliwiających 
prawidłowe wykonanie przedmiotowej umowy oraz do dostarczenia niezbędnego instrumentarium (bez 
dodatkowych opłat  ze strony Zamawiającego). 
Instrumentarium pozostaje do dyspozycji Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym przez cały okres 
trwania umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia depozytu implantów w zakresie nie mniejszym niż wskazany 
powyżej. 
 
 
  Pakiet 9 PROTEZA GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ 

L.p. Przedmiot zamówienia j.m. Ilość 

1. 2. 3. 4. 

1. 

Proteza modułowa głowy kości promieniowej bezcementowa. Średnica głowy 20, 22 
i 24 mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16, 18 mm. 5 rozmiarów trzpienia 
pokrytego porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji. 

 
   Szt. 

 
10 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia (użyczenia) wszystkich akcesoriów i urządzeń 
umożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotowej umowy oraz do dostarczenia niezbędnego 
instrumentarium (bez dodatkowych opłat  ze strony Zamawiającego). 
Instrumentarium pozostaje do dyspozycji Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym przez cały 
okres trwania umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia depozytu implantów w zakresie nie mniejszym niż 
wskazany powyżej. 
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  Pakiet 10 GWOŹDZIE SRÓDSZPIKOWE 
 

L.p. Przedmiot zamówienia j.m. ilość 

1. 2. 3. 4. 

 

1 

Gwóźdź ramienny krótki i długi 
Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny pełny długi i krótki, prawy i 
lewy. Gwóźdź ma cztery otwory w części bliższej umożliwiające blokowanie w 
trzech płaszczyznach. Gwóżdż krótki ma w części środkowej dwa otwory dla 
wkrętów blokujących i w części dalszej jeden otwór. Długi gwóźdź ma trzy otwory  
w części środkowej na wkręty blokujące, oraz w części dalszej pięć otworów 
umożliwiających blokowanie w trzech płaszczyznach. Gwóźdź o rozmiarach:  
krótki, średnica 8 i 9 mm i długość 150 mm,  długi o średnicy 7 i 8 mm, długość 
190-290 mm. Wkręty zaślepiające o długości: 0, 5 i 10 mm. Wkręty blokujące 
z płaskim łbem o średnicy 3,5 mm i długości od 20 mm do 70 mm. Materiał tytan. 
 

szt. 10 

2 
Wkręty kostne, korowe, samogwintujące Ø 2,7mm, długość od 8 mm - 40mm ze 
skokiem co 2 mm. 

szt. 10 

3 Wkręt zaślepiający, długość 0 mm – 10mm ze skokiem co 5 mm szt. 10 

4 

Gwóźdź PFN 
Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy. Gwóźdź z możliwością blokowania 
proksymalnego dwoma wkrętami doszyjkowymi o średnicy 8 mm i długościach od 
70mm do 135mm. Zaślepka w długości 18mm.Wkręt nastawczy umożliwiający 
zablokowanie wkrętów doszyjkowych o długościach 32mm i 47mm. Wkręty 
blokujące z gniazdem sześciokątnym o średnicy 5 mm w długościach 25 do 105 
mm ze skokiem co 5mm. Średnice gwoździa 11 mm i 13mm , długość 225 mm. W 
kątach CCD: 130º, 135º. Gwóźdź z celownikiem zewnętrznym, przeżiernym. 
Materiał tytan. 

szt. 1 

5 
Wkręty doszyjkowe, samogwintujące Ø 8mm, długość od 70 mm - 135mm ze 
skokiem co 5 mm. 

szt. 2 

6 Wkręt zaślepiający, długość 18 mm szt. 1 

7 
 
Wkręt nastawczy,  długość 32 mm i 47 mm 

szt. 1 

8 
 
Wkręty mocujące, samogwintujące Ø 5mm, gwint pełny,  długość od 25 mm - 
105mm ze skokiem co 5 mm. 

szt. 1 

9 

Gwóźdź śródszpikowy udowy 
Gwóźdź śródszpikowy udowy uniwersalny do kończyny prawej i lewej. Gwóźdź o 
średnicy 10 – 12 mm o długości od 320 mm do 480 mm. Wczęści bliższej gwóźdź 
ma otwór owalny umożliwiający dynamizację za pomocą wkrętu dociskowego. W 
części dalszej dwa otwory do wkrętów blokujących. Materiał tytan. 

szt. 15 

10 
Wkręty mocujące, samogwintujące Ø 5mm, gwint pełny,  długość od 25 mm - 
105mm ze skokiem co 5 mm. 

szt. 30 

11 Wkręt dociskowy, Ø4,4 mm, długość 44 mm szt. 15 

12 Wkręt zaślepiający, długość od 18 mm – 28mm ze skokiem co 5 mm szt. 15 
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13 

Gwóźdź udowy wsteczny 
Gwóźdź  udowy, kaniulowany, tytanowy. Z możliwością implantowania 
retrograde. W części bliższej gwoździa owalny otwór umożliwiający dynamizację. 
Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. W części dystalnej 
otwór do wkrętu wzmocnionego o średnicy 6,5 mm. Wkręty blokujące z gniazdem 
sześciokątnym. Wkręty blokowane o długościach od 25 do 105 mm. Wkręty 
wzmocnione 6,5 mm o długościach od 40 mm do 120 mm. Gwoźdź  uniwersalny – 
do prawej i lewej nogi. Zaślepka w długości 0mm. Średnice gwoździa 10 mm i 12 
mm w długościach 175, 200, 250, 300 i 350 mm. Materiał tytan 

szt. 4 

14 
Wkręty mocujące, samogwintujące, wzmocnione Ø 5mm, gwint pełny,  długość od 
25 mm - 90mm ze skokiem co 5 mm. 

szt. 12 

15 
Wkręty mocujące, samogwintujące, Ø 6,5mm, gwint pełny,  długość od 40 mm - 
115mm ze skokiem co 5 mm. 

szt. 4 

16 Wkręt zaślepiający, długość 5,5mm szt. 4 

17 

Gwóźdź rekonstrukcyjny udowy 
Gwóźdź udowy, kaniulowany, rekonstrukcyjny. Gwóźdź z możliwością 
blokowania po stronie dalszej dwoma wkrętami doszyjkowymi o średnicy 8 mm i 
długościach od 70mm do 135mm. Gwóźdź prawy i lewy.  Zaślepka o długości 
18mm. Wkręt nastawczy o długościach 32mm i 47mm umożliwiający 
zablokowanie wkrętów doszyjkowych. Wkręty blokujące z gniazdem 
sześciokątnym w długościach 25 do 105 mm ze skokiem co 5mm. Średnice 
gwoździa od 10mm do 12mm , w długościach od 320mm do 440mm dla gwoździa 
o średnicy 12mm, w długościach od 320mm do 500 mm dla gwoździa o srednicy 
11 mm oraz w długościach od 320mm do 480 mm dla gwoździa o średnicy 10 mm. 
Materiał tytan. 

szt. 15 

18 
Wkręty doszyjkowe, samogwintujące Ø 8mm, długość od 70 mm - 135mm ze 
skokiem co 5 mm. 

szt. 30 

19 Wkręt zaślepiający, długość 18 mm Szt. 15 

20 Wkręt nastawczy,  długość 32 mm i 47 mm Szt. 15 

21 
Wkręty mocujące, samogwintujące Ø 5mm, gwint pełny,  długość od 25 mm - 
105mm ze skokiem co 5 mm. 

Szt. 15 

22 

Gwóźdź piszczelowy uniwersalny  
Gwóźdź śródszpikowy uniwersalny piszczelowy. Gwóźdź kaniulowany 
z anatomicznym zgięciem w części bliższej i w części dalszej. W części bliższej 
gwóźdź ma otwór owalny umożliwiający dynamizację za pomocą wkrętu 
dociskowego. W części dalszej cztery otwory umożliwijające blokowanie w dwóch 
płaszczyznach. Średnice gwoździa 9 – 11 mm. Długość gwoździa przy średnicy 9 i 
10 mm od 270 mm do 420 mm, przy średnicy 11 mm długość gwoździa od 270 mm 
do 390 mm. Wkręty blokujące z gniazdem sześciokątnym w długościach 25 do 105 
mm ze skokiem co 5mm. Materiał tytan. 
 

Szt. 10 

23 
 
Wkręty mocujące, samogwintujące Ø 5mm, gwint pełny,  długość od 25 mm - 
105mm ze skokiem co 5 mm. 

Szt. 40 

24 Wkręt dociskowy, Ø4,4 mm, długość 44 mm Szt. 10 

25 Wkręt zaślepiający, długość od 18 mm – 28mm ze skokiem co 5 mm Szt. 10 
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26 

Gwóźdź piszczelowy rekonstrukcyjny 
Gwóźdź podudziowy rekonstrukcyjny umożliwiajacy zaopatrzenie złaman w 
obrebie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli. Gwóźdź w części bliższej z 
wycięciem umożliwiającym osadzenie gwoźdźia bespośrednio pod stawem 
kolanowym. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania po stronie dalszej, za 
pomocą śrub korowych o średnicy 5 mm i długościach od 25 mm do 90 mm, oraz 
dwupłaszczyznowego blokowania po stronie dalszej. Wkręty blokujące z 
gniazdem  sześciokątnym. Możliwość kompresji odłamów za pomocą wkrętu 
dociskowego. Zaślepki w długościach 12, 22, 27 mm. Średnice gwoździa od 9mm 
do 12 mm w długościach od 270 mm do 390 mm dla gwoździ o średnicy 11 i 12 
mm oraz o długościach od 270 mm do 420 mm dla gwoździ o średnicy 9 i 10 mm. 
Wkręty blokujące z gniazdem sześciokątnym w długościach 25 do 105 mm ze 
skokiem co 5mm. Gwoździe kaniulowane. Materiał tytan. 
 

szt. 10 

27 
 
Wkręty mocujące, samogwintujące, wzmocnione Ø 5mm, gwint pełny,  długość od 
25 mm - 90mm ze skokiem co 5 mm. 

szt. 60 

28 
 
Wkręt dociskowy, Ø4,4 mm, długość 44 mm 

szt. 10 

29 Wkręt zaślepiający, długość: 12 mm, 22mm, 27mm. szt. 10 

30 

Gwóźdź ramienny uniwersalny 
Gwóźdź śródszpikowy ramienny. Gwóźdź z ugięciem w części bliższej. Możliwość 
implantacji retrograde i antegrade. Możliwość dwupłaszczyznowego blokowania 
po stronie dalszej. Gwóźdź uniwersalny prawy i lewyi. Wkręt dociskowy. Zaślepka 
o długościach od 0mm do 10 mm ze skokiem co 5mm. Wkręty mocujące z płaskim 
łbem. Średnice gwoździa; 7mm, 8mm oraz 9mm w długościach od 190 mm do 
290mm. Materiał tytan. 
 

szt. 6 

31 

 
Wkręty mocujące, samogwintujące, wzmocnione z płaskim łbem Ø 3,5mm, 
długość od 20 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm. Od 55mm – 70mm ze skokiem co 
5 mm. 

szt. 30 

32 
 
Wkręt dociskowy,  długość 18mm 

szt. 6 

33 Wkręt zaślepiający, długość 0 mm – 10mm ze skokiem co 5 mm Szt. 6 

34 

Gwóźdź C-NAIL 
Gwóźdź do stabilizacji złamań kości piętowej z możliwością wielokierunkowego 
blokowania. Gwóźdź o długości 65mm i średnicy 8 mm, lewy, prawy. Gwóźdź 
posiada 7 otworów pod wkręty blokujące. Dwa otwory pod wkręty mocujące 
umożliwiające zespolenie podpórki skokowej kości piętowej. Z celownikiem 
przeziernym dla promieni Rtg. W skład zestawu wchodzą :wkręty blokujące z 
płaskim łbem o średnicy 3,5mm i długości 22-70mm umieszczone na statywie, 
zaślepki 0, 5, 10, 15, 20 mm. Gwóźdź w wersji ze stali implantowej. 

szt. 4 

35 
Wkręty mocujące, samogwintujące, wzmocnione z płaskim łbem Ø 3,5mm, 
długość od 20 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm. Od 55mm – 70mm ze skokiem co 
5 mm. 

szt. 28 

36 Zaślepka od 0mm do 20mm ze skokiem co 5 mm. szt. 4 

Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia na okres trwania umowy: 
Instrumentarium do wszczepiania wymienionych w pakiecie gwoździ śródszpikowych blokowanych  
Instrumentarium pozostaje do dyspozycji Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym przez cały okres 
trwania umowy. 
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Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia depozytu implantów w zakresie nie mniejszym niż 
wskazany powyżej. 

 
Zał. 4 

 
Umowa dostawy/wzór 

 
NINIEJSZA UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (zwana dalej “Umową”) zostaje zawarta dnia 
...............................2019 r. 
POMIĘDZY: 
„Szpitalem Powiatowym w Jarocinie” Spółka z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin, 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców nr KRS 0000354792, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o 
kapitale zakładowym w wysokości 44.426.000,00 zł., NIP 6172189328 , Regon 301415604 
 reprezentowanym przez : 
Henryka Szymczaka – Prezesa Zarządu   
 (zwanym dalej “Zamawiającym”) 
a 
 
.........................................................................................................., wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS pod 
nr ....................................................... 
reprezentowanym przez : 
.................................... 
.................................... 
(zwanym dalej “Wykonawcą”) 
 
 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE: 
Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Towarów zgodnie z tym 
jak zostały one określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia załączonych do niniejszej Umowy;
 Oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego; 
 
DLATEGO TEŻ Strony niniejszym uzgadniają, co następuje: 
Następujące dokumenty wymienione poniżej stanowią integralną część Umowy: 
Załącznik 1: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę .......................................... 
Załącznik 2: Oferta Wykonawcy z dnia ........................ na ............................................ 
 
Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w Umowie. 
 

 
DEFINICJE 

§ 1 

Następujące terminy występujące w Umowie będą interpretowane we wskazany poniżej sposób: 
1. „Umowa" oznacza umowę w sprawie Zamówienia Publicznego zawartą między Zamawiającym i Wykonawcą 

wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami do tej Umowy.  
2. "Usługi" oznaczają usługi towarzyszące dostawie Towarów, takie jak transport i ubezpieczenie oraz wszelkie 

inne usługi dodatkowe niezbędne do wykonania Zamówienia Publicznego. 
3. „Towary” oznaczają rzeczy, prawa lub inne dobra, których dostawa jest przedmiotem Zamówienia 

Publicznego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. 
4. “Strona” oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności od kontekstu; a “Strony” oznacza łącznie 

Zamawiającego i Wykonawcę; 
5. "Miejsce Dostawy” oznacza miejsce lub miejsca dostawy Towarów  
6. „SIWZ” oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącą Załącznik 2 do Umowy. 
7. „Zamówienie Publiczne” oznacza zamówienie publiczne w rozumieniu obowiązujących przepisów o 

zamówieniach publicznych, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy. 
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PRZEDMIOT UMOWY, OKRES OBOWIĄZYWANIA 

 
§ 2 

 
1.Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na Zamawiającego 
własność Towarów, a Zamawiający zobowiązuje się Towary odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę za dostarczone 
Towary. Dokładny wykaz, ilość oraz ceny zamawianych Towarów zawarty jest w załączniku nr 1  cenowo-
asortymentowym są do niniejszej umowy. Podane ilości są ilościami szacunkowymi i mogę ulec zmianie. 
2Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu zamawiającego w zakresie posługiwania się  
oferowanym asortymentem. 
3.W ramach niniejszej umowy przez okres jej obowiązywania Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia:  
   ..........................................................................................bez dodatkowych opłat  ze strony Zamawiającego. 
4.Wykonawca zapewnia przez cały okres obowiązywania umowy depozyt implantów w zakresie nie mniejszym niż 
   wskazany w załączniku nr 3. Dostawa depozytu w ciągu 7 dni od podpisania umowy.  
5.Wynagrodzenie należne Wykonawcy za świadczenie Usług wchodzi w skład ceny dostawy Towarów. 
 

§ 3 
 
3.Umowa zostaje zawarta na czas od dnia .................... do dnia .............................. 
 

 
WARUNKI DOSTAWY I ODBIORU TOWARÓW, 

KARY UMOWNE 

§ 4 
 
1. Korzyści i ciężary związane z Towarami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów 

przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania Towarów Zamawiającemu . 
2. Miejscem Dostawy jest  siedziba Zamawiającego, Apteka Szpitalna ( Budynek F ) – w godzinach 7:00 - 14:30 ,  

w godzinach 14:30 – 7:00 miejscem dostawy jest Blok Operacyjny (Budynek  G) , zamówienia / uzupełnienia 
depozytu składane będą za pomocą faksu , dostawa / uzupełnienie depozytu w ciągu ...... dni (roboczych). 

3.    W przypadku dostarczenia Towaru w innych godzinach niż wskazane w pkt. 2 oraz w inne miejsce niż wskazane    
        w pkt. 2. , Zamawiający może odmówić przyjęcia Towaru, a dodatkowe koszty usług towarzyszących powtórnej     
        dostawie Towarów poniesie Wykonawca.  
         Uwaga: Dokumenty towarzyszące uzupełnieniu depozytu np. WZ winny zawierać również datę ważności  
         oraz nr serii dostarczonego towaru. 
4.    Wymagania dotyczące fakturowania –faktury winny być dostarczane również  w formie elektronicznej    
       (dopuszczalny format : Dataform, lub Malicki).Każda pozycja asortymentu wymieniona na fakturze powinna      
        bezwzględnie zawierać dane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.04.2013 r. (Dz.U. z 2013 r.    
        nr 489). 
5.   Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej zgodnie z     
       rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 22.07.2002 Dz.U.2002 nr 144 poz. 1216.) 
 
 

 
 

§ 5 
 
1. Wykonawca oświadcza, że dostarczane towary odpowiadać będą warunkom określonym w dokumentach 

dopuszczających je do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezwłocznie na jego wezwanie kopie dokumentów wskazanych w pkt. 1 

w szczególności kopie zgłoszenia/rejestracji wyrobu medycznego oraz kopie CE. 
3. Za tożsamość i jakość dostarczonych towarów w okresie ich ważności odpowiedzialny jest Wykonawca. 
4. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad fizycznych dostarczonych towarów Zamawiający 

niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę telefonicznie oraz za pomocą faxu. Zawiadomienie będzie stanowiło 
podstawę reklamacji. Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzenia reklamacji w terminie 5 dni od daty otrzymania 
dokumentów stwierdzających w/w braki, a w przypadku jej uwzględniania dostarczy/wymieni reklamowany towar 
w ciągu następnych 5 dni.  
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5. Zamawiający może odmówić przyjęcia  towarów jeżeli ich okres ważności jest krótszy niż 6 miesięcy od daty ich 
dostarczenia . 

6. Za nieterminowa dostawę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 1 % wartości brutto nie dostarczonej dostawy  za 
każdy dzień opóźnienia. 

7. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości szkody dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania 
przenoszącego karę umowną. 

 
 
 

§ 6 
 

1. W razie braków zamawianych towarów , niemożności zachowania ustalonych w § 4 ust.2 niniejszej umowy 
terminów dostawy lub zablokowania dostawy z innych przyczyn, zależnych od Dostawcy,  jest on zobowiązany 
bezpośrednio przy przyjęciu zamówienia powiadomić Zamawiającego pisemnie o tym fakcie. Zamawiający może 
wówczas zamówić brakujące Towary u innego dostawcy ,a ewentualną różnicą cen obciążyć Wykonawcę. 

2. W przypadku gdy sytuacja określona w punkcie 1 będzie powtarzała się częściej niż raz w miesiącu zamawiający 
może odstąpić od umowy na koniec następnego miesiąca, po miesiącu w którym wystąpiło zdarzenie 
uprawniające do odstąpienia. 

RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE 

§ 7 
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne Towarów. 
2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność Towarów z opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym w SIWZ. 
 

ZAPŁATA CENY 
§ 8 

 
1. 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. 

2. Wszelkie płatności należne Wykonawcy zostaną dokonane na podstawie prawidłowo wystawionych faktur 
opisujących dostarczone Towary . 

3. Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego w terminie 60 dni od doręczenia Zamawiającemu   faktury. 
4. Strony ustalają, że za dostarczone towary obowiązywać będą ceny zawarte w załączniku nr 1 do  
       niniejszej umowy. 
5.  Ceny nie ulegną zmianie przez okres trwania umowy , za wyjątkiem sytuacji określonych w § 9 ust.2  

     
ZMIANA STRON  ORAZ POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY 

 
§ 9 

   
1.Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części. 
Wykonawca może jednak dokonać cesji wierzytelności o zapłatę ceny za dostarczone Towary lub przenieść 
obowiązek zapłaty kar umownych oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu, za uprzednią zgodą 
Zamawiającego wyrażoną na piśmie. 
2.Dopuszcza się 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 medyczny spełniający parametry minimalne określone 
w SIWZ  –  obniżenie ceny oraz zmiana nazwy handlowej  
- 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 ) 
- na podstawie zapisów art art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych  . 
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ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

§ 10 
1. W razie naruszenia przez jedną ze Stron postanowień niniejszej umowy druga Strona zastrzega sobie prawo do 

odstąpienia od umowy. 
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od 
Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy Towarów do dnia odstąpienia od 
Umowy. 

 

 
 

POUFNOŚĆ 
§ 11 

 
1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 

publicznej. Niemniej, Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ujawnić treści 
Umowy ani jakiejkolwiek specyfikacji lub innego dokumentu, a także informacji dostarczonej przez 
Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z tą Umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej. 

2. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać jakichkolwiek 
dokumentów lub informacji, o których mowa w §11 pkt 1. powyżej w innych celach niż wykonanie Umowy. 

 
ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

§ 12 
1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych 

między nimi albo między Zamawiającym a podwykonawcami, a wynikających z Umowy lub pozostających w 
pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 

2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie 
polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu polubownego lub 
sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§13 
Strony mają obowiązek niezwłocznie informować się o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy,  
a także  o wszczęciu postępowania  upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego. 

§ 14 
Do niniejszej umowy stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz  w sprawach nieuregulowanych 
w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 15 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

§ 16 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Wykonawca                  Zamawiający 

 


