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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:142086-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Dąbrowa Tarnowska: Implanty ortopedyczne
2018/S 064-142086

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 1
Dąbrowa Tarnowska
33-200
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Kozioł, Krystyna Piątek
Tel.:  +48 146443245
E-mail: dzp@zozdt.pl 
Faks:  +48 146443245
Kod NUTS: PL217
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zozdt.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zozdt.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup wraz z dostawą endoprotez i materiałów ortopedycznych w raz z dzierżawą instrumentarium oraz osprzęt
do ERCP
Numer referencyjny: 7/18/ZP

II.1.2) Główny kod CPV
33183100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:dzp@zozdt.pl
http://www.zozdt.pl
www.zozdt.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Zakup z dostawą endoprotez i materiałów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium oraz osprzęt do
ERCP.
Zamówienie obejmuje 53 części (pakiety) wg opisu zawartego w SIWZ (dopuszcza się składanie ofert
częściowych na poszczególne części zamówienia).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Endoproteza stawu ramiennego
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Endoproteza stawu ramiennego - 2 pozycje.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Endoproteza bezcementowa stawu skokowego
Część nr: 2
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Endoproteza bezcementowa stawu skokowego - 3 pozycje.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Materiał kościozastępczy
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141700

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Materiał kościozastępczy- 4 pozycje.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Płyty ustalające do złamań okołokrętarzowych i przez i nadkłykciowych kości ud., wkręty kostne, płyty oraz pręty
do lecz. złamań kości dł., gwoździe śródszpikowe blok. z komp. śrub, druty Kirschnera
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Płyty ustalające do złamań okołokrętarzowych i przez i nadkłykciowych kości udowej, wkręty kostne, płyty
oraz pręty do leczenia. złamań kości długich., gwoździe śródszpikowe blokowane. z kompletem śrub, druty
Kirschnera- 54 pozycje.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
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Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zestaw do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego- 1 pozycja.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Rękawice ortopedyczne
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Rękawice ortopedyczne - 1 pozycja.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Gwoździe śródszpikowe
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Gwoździe śródszpikowe- 7 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Klej tkankowy
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141700

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Klej tkankowy- 1 pozycja.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Elektroda do leczenia stanów zwyrodnieniowych
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141700

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
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II.2.4) Opis zamówienia:
Elektroda do leczenia stanów zwyrodnieniowych- 1 pozycja.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Płyty i śruby
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141770

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Płyty i śruby- 44 pozycje.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Trzpień rewizyjny, bezcementowy stawu biodrowego
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Trzpień rewizyjny, bezcementowy stawu biodrowego- 7 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Akcesoria do kolumny artroskopowej
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33183000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Akcesoria do kolumny artroskopowej- 5 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Endoproteza cementowa stawu kolanowego
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Endoproteza cementowa stawu kolanowego- 9 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Endoproteza stawu kolanowego cementowa rewizyjna
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Endoproteza stawu kolanowego cementowa rewizyjna- 10 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Endoproteza stawu biodrowego dwumobilna
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Endoproteza stawu biodrowego dwumobilna- 7 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Endoproteza cementowa stawu kolanowego anatomiczna
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Endoproteza cementowa stawu kolanowego anatomiczna- 8 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów



Dz.U./S S64
31/03/2018
142086-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 13 / 42

31/03/2018 S64
http://ted.europa.eu/TED

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

13 / 42

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Endoproteza cementowa stawu kolanowego, połowiczna 1 przedziałowa
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Endoproteza cementowa stawu kolanowego, połowiczna 1 przedziałowa- 6 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
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Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zestawy do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych kolana i techniki InternalBrace
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestawy do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych kolana i techniki InternalBrace- 21 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Protezy czasowe stawu biodrowego i kolanowego
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Protezy czasowe stawu biodrowego i kolanowego - 5 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia



Dz.U./S S64
31/03/2018
142086-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 15 / 42

31/03/2018 S64
http://ted.europa.eu/TED

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

15 / 42

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Implanty do zespolenia złamań w obrębie kości paliczków i śródręcza
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Implanty do zespolenia złamań w obrębie kości paliczków i śródręcza- 29 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie



Dz.U./S S64
31/03/2018
142086-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 16 / 42

31/03/2018 S64
http://ted.europa.eu/TED

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

16 / 42

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kolano rewizja w 3 opcjach (fixed bearing, mobile bearing oraz proteza zawiasowa S-Rom)
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Kolano rewizja w 3 opcjach (fixed bearing, mobile bearing oraz proteza zawiasowa S-Rom)- 16 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
System barku urazowego, anatomicznego
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
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II.2.4) Opis zamówienia:
System barku urazowego, anatomicznego- 2 pozycje.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
System barku odwróconego
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
System barku odwróconego- 10 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Biodro pierwotne i rewizyjne
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Biodro pierwotne i rewizyjne- 13 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego bezcementowa
Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego bezcementowa- 7 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Endoproteza połowiczna Bi-polarna
Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Endoproteza połowiczna Bi-polarna- 6 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Biodro rewizyjne
Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Biodro rewizyjne- 6 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Biodro przynasadowe
Część nr: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Biodro przynasadowe- 4 pozycje.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Linki i płyty do złamań okołoprotezowych
Część nr: 29

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141770

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Linki i płyty do złamań okołoprotezowych- 4 pozycje.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Śruby kotwicowe tytanowe
Część nr: 30

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Śruby kotwicowe tytanowe- 1 pozycja.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
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Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego fixed bearing
Część nr: 31

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego fixed bearing- 6 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Gwoździe śródszpikowe krętarzowe i elastyczne dziecięce
Część nr: 32

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Gwoździe śródszpikowe krętarzowe i elastyczne dziecięce- 6 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Endoproteza rewizyjna, modularna, bezcementowa stawu biodrowego
Część nr: 33

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Endoproteza rewizyjna, modularna, bezcementowa stawu biodrowego- 4 pozycje.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Endoproteza stawu biodrowego całkowita bezcementowa, anatomiczna z kompletem śrub, szpilek i obturatorów
Część nr: 34

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Endoproteza stawu biodrowego całkowita bezcementowa, anatomiczna z kompletem śrub, szpilek i
obturatorów- 15 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Endoprotezy cementowe i bezcementowe stawu kolanowego-anatomiczne kłykciowe
Część nr: 35

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Endoprotezy cementowe i bezcementowe stawu kolanowego-anatomiczne kłykciowe- 10 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Endoproteza rewizyjna cementowa stawu kolanowego 1
Część nr: 36

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Endoproteza rewizyjna cementowa stawu kolanowego 1- 9 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Endoproteza rewizyjna cementowa stawu kolanowego 2
Część nr: 37

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Endoproteza rewizyjna cementowa stawu kolanowego 2- 13 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Endoproteza cementowa stawu biodrowego-rewizyjna
Część nr: 38
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Endoproteza cementowa stawu biodrowego-rewizyjna- 9 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Endoproteza stawu biodrowego całkowita-cementowa
Część nr: 39

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Endoproteza stawu biodrowego całkowita-cementowa- 7 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kotwice dla obrąbka i pierścienia rotatorów
Część nr: 40

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Kotwice dla obrąbka i pierścienia rotatorów- 4 pozycje.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Wchłanialna, kolagenowa matryca do regeneracji skóry właściwej
Część nr: 41

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Wchłanialna, kolagenowa matryca do regeneracji skóry właściwej- 1 pozycja.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zestaw do rekonstrukcji wiązadła krzyżowego przedniego oraz szycia łąkotek
Część nr: 42

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw do rekonstrukcji wiązadła krzyżowego przedniego oraz szycia łąkotek - 6 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Bio- polimerowy implant do wypełniania ubytków chrząstki
Część nr: 43

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Bio- polimerowy implant do wypełniania ubytków chrząstki- 1 pozycja.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
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Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Endoprotezy bezcementowe z trzpieniem przynasadowym
Część nr: 44

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Endoprotezy bezcementowe z trzpieniem przynasadowym- 8 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
System reduktorów stożka
Część nr: 45

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
System reduktorów stożka- 3 pozycje.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
System do uzupełniania ubytków trzonów kości
Część nr: 46

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
System do uzupełniania ubytków trzonów kości- 4 pozycje.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
System do endoprotezoplastyki stawu barkowego
Część nr: 47

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
System do endoprotezoplastyki stawu barkowego- 10 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Endoproteza stawu skokowego
Część nr: 48

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
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II.2.4) Opis zamówienia:
Endoproteza stawu skokowego- 1 pozycja.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Protezy czasowe stawu biodrowego
Część nr: 49

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Protezy czasowe stawu biodrowego - 5 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cement kostny + mieszalnik
Część nr: 50

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33697110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Cement kostny + mieszalnik - 9 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Krótki trzpień przynasadowy
Część nr: 51

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Krótki trzpień przynasadowy- 8 pozycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Osprzęt do ERCP
Część nr: 52

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33168000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Osprzęt do ERCP- 22 pozycje.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Gwóźdź odpiętowy kaniulowany
Część nr: 53

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Gwóźdź odpiętowy kaniulowany- 2 pozycje.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
* II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto oferty 60 %.
Termin płatności (w dniach) 40 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
minimum 100 000,00 zł.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca dostarczy wykaz co najmniej 1 wykonanej lub
wykonywanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, oraz dowód, czy
dostawa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w załączniku nr 6 do SIWZ (projekt umowy).

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 029-052820

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/05/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/05/2018

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:52820-2017:TEXT:PL:HTML
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Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych ul. Szpitalna 1, 33-200
Dąbrowa Tarnowska.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Marzec 2019 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Dotyczy Sekcji IV. 2.2 Ofertę należy złożyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego w Dąbrowie Tarnowskiej,
ul. Szpitalna 1, Sekretariat Szpitala.
2. Zamawiający nie przewiduje zastosowania art. 67 ust. 1 pkt. 7.
3. Wadium na całość zamówienia wynosi 87 620,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset
dwadzieścia złotych). Wadium na poszczególne części zamówienia (pakiety) znajduje się w SIWZ. Wykonawca,
który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania. W przypadku
składania oferty na więcej niż jeden zakres, wadium należy wnieść w wysokości, stanowiącej sumę kwot
wadium wymaganych dla części (pakietów), na które składana jest oferta. Wadium może być wniesione: a.
W pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej – nr
konta: 40 9462 0003 2001 0000 4053 0002 b.Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c.Gwarancjach
bankowych,d.Gwarancjach ubezpieczeniowych,e.Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(DZ. U. z 2014r, poz. 1804 oraz z 2015r., poz. 978 i 1240).
Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, a kopia dowodu wniesienia wadium
w pieniądzu (potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
- dołączona do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Zarówno gwarancje jak i poręczenia (oryginał), muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą
wskazanego w niniejszej SIWZ oraz wskazywać wszystkie bez wyjątku wymienione w art. 46 ust. 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych okoliczności, w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz
zamawiającego.Zatrzymanie wadium: Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust.
4 a i 5 Ustawy PZP W przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza Zamawiający zatrzymuje wadium (w
przypadkach określonych wyżej) wraz z należnymi odsetkami. Zwrot wadium: Zamawiający zwraca wadium na
zasadach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Oferta winna zawierać: Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,Wypełnione
i podpisane formularze cenowe – załącznik nr 2 do SIWZ, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
(JEDZ) – załącznik nr 3 do SIWZ, Pełnomocnictwo w przypadku gdy osoba lub osoby podpisujące ofertę
działają na podstawie pełnomocnictwa i/lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców
w postępowaniu o udzielenie Zamówienia. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.Dowód wniesienia wadium.Ulotki, foldery, opisówki
lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań. Dokumenty winny być złożone do każdej pozycji do
każdego z pakietów z naniesieniem pozycji i nr pakietu, którego dotyczą.
5. Zgodnie z art. 26 ust. 1 PZP Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień
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złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia, zgodnie z SIWZ.
Podstawy wykluczenia:
1) Zam wykluczy z postępowania Wyk w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 U. PZP;
2) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zam wykluczy także Wyk w przypadku, o którym mowa w art.
24ust. 5 U. PZP
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wyk, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu; b)spełniają
warunkiudziału w postępowaniu.
- Wyk mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
- Wyk wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich wpostępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawiezamówienia publicznego.
- Przepisy dotyczące wyk stosuje się odpowiednio do Wyk wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- Jeżeli oferta Wyk wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zam będzie
żądaćprzed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wyk.
Wyk może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjachoraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lubzawodowych
lub sytuacji fin lub ekonomicznej innych podm, niezależnie od charakteru prawnego łączących goz nim
stosunków prawnych.
Wyk, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podm, musi udowodnić zamawiającemu,
że realizujączamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podm, w szczególności
przedstawiajączobowiązanie tych podm do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacjizamówienia.
Zam ocenia, czy udostępniane wyk przez inne podmioty zdolności tech lub zawodowe lub ich sytuacja
finanlub ekonom, pozwalają na wyk przez Wyk spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy
niezachodzą wobec tego podm podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 U. PZP.
Wyk, który polega na sytuacji fin lub ekonom innych podm, odpowiada solidarnie z podmiotem, który
zobowiązałsię do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnieniatych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności tech lub zawodowe lub sytuacja ekonom lub finan, podm, o którym mowa w pkt 1.2 SIWZ,nie
potwierdzają spełnienia przez Wyk warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmpodstawy
wykluczenia, Zam żąda, aby Wyk w terminie określonym przez zamawiającego:
a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowied części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności tech
lubzawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1.1 3). SIWZ.
W celu oceny, czy Wyk polegając na zdoln lub sytuacji innych podm na zasadach określonych w art.
22a U.PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówieniapublicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wyk z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ichzasobów, Zam może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
a. zakres dostępnych wyk zasobów innego podm;
b. sposób wykorzystania zasobów innego podm, przez Wyk, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c. zakres i okres udziału innego podm przy wyk zamówienia publicznego;
d. czy podmiot, na zdolnościach którego Wyk polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniudotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazanezdolności dotyczą.
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Zam żąda od wyk, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podm na zasadach określonych w art.
22aU. PZP, przeds w odniesieniu do tych podm dokumentów wymienionych w pkt III SIWZ.
Zam żąda od wyk przeds dokumentów wymienionych w SIWZ, dotyczących podwyk, któremu
zamierzapowierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub
sytuacji Wykpolega na zasadach określonych w art. 22a U. PZP.
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat składania odwołań zawiera SIWZ.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/03/2018


