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Numer ogłoszenia: 24632 - 2012; data zamieszczenia: 26.01.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Krakowie , os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, woj. małopolskie, tel. (12) 622 94 87, faks 
(12) 644 47 56.

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zeromski-szpital.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów do zespoleń kostnych oraz 
cementu kostnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3)  Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia: Przedmiotem  zamówienia  jest 
dostawa materiałów do zespoleń kostnych, oraz cementu kostnego, wg poniższego zestawienia: 

GRUPA I: 1. Płytki rynnowe 1/3, grubości 1mm, szerokość 10 mm, dla wkrętów 3,5 4 do 8 otworowe- 50 szt. 2.  
Płytki proste, grubości 10x3 mm, samodociskowe, na śruby 3,5 mm 6 do 8 otworowe. - 30 szt. 3. Płytki T-
kształtne do zespolenia kłykcia bocznego piszczeli dla śrub 4,5mm -4-6 otworowe- 10 szt. WKRĘTY KOSTNE 
- 580 szt (metalowe z gniazdem krzyżakowym, samogwintujące, pełny zakres długości). 4. Wkręty korowe 4,5 
mm - 100 szt. 5. Wkręty korowe 3,5 mm -400 szt. 6. Wkręty kostkowe 4,5 mm - 50 szt. 7. Wkręty gąbczaste 6,5  
mm  -  30  szt.  +  podkładki.  Zamawiający  wymaga  użyczenia  na  czas  umowy  niezbędnego  zestawu 
instrumentarium wraz z tacami. 8. DRUT KIRSCHNERA - 500 szt. (w tym typu trokar w zakresie 1-3 mm i z 
ostrzem jednostronnym) 9. GROTOWKRĘTY SCHANZA - 50 szt. 10. DRUT GIĘTKI TYPY CERCLAGE - 
50m. 11. WKRĘTY KOSTNE KANIULOWANE 3,5mm - 20 szt. 12. WKRĘTY KOSTNE KANIULOWANE 
4,5mm  -  20  szt.  13.  WKRĘTY  KOSTNE  KANIULOWANE  6,5mm  -  20  szt.  Do  śrub  kaniulowanych 
Zamawiający wymaga użyczenia na czas umowy instrumentarium wraz z odpowiednimi kasetami. 

GRUPA II Cement kostny - prosty z antybiotykiem (1x40 g) 130 kpl. Cement kostny - prosty z antybiotykiem 
(1x20 g) 60 kp Mieszalniki do cementu (1 szt.) 100 kpl Zestaw do płukania pulsacyjnego 100 kpl Cement kostny 
średniej lepkości z dodatkiem antybiotyku. Mieszalniki do podciśnieniowego mieszania cementu. Zamawiający 
wymaga użyczenia na czas umowy sprzętu do pulsacyjnego płukania: pistolet, pedał ciśnieniowy do sprężonego 
powietrza i węże łączące z odpowiednimi dla danego bloku operacyjnego konektorami. 

GRUPA  III  ŚRUBO-PŁYTKI  1.  DHS  -  100  kpl.:  a)  Płyta  przezkrętarzowa  b)  Śruba  szyjkowa  c)  Śruba 
kompresyjna  d)  Śruby  korowe  4  szt.  2.  CDS  -  5  kpl.:  a)  Płyta  kłykciowa  b)  Śruba  kłykciowa  c)  Śruba  
kompresyjna  d)  Śruby  korowe  4  szt.  Do  śrubo-płytek  Zamawiający  wymaga  użyczenia  na  czas  umowy 
instrumentarium wraz z odpowiednimi kasetami. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy producenta oferowanych wyrobów. 

3. Trwałość oferowanych wyrobów musi być wykazana w dokumentach potwierdzających obserwacje i wyniki 
kliniczne implantacji wyrobów lub opiniach innych użytkowników. 

4.  Wymagany  minimalny  termin  ważności  sterylności  oferowanych  wyrobów  wynosi:  min.  2  lata  od  daty  
dostawy (dotyczy  grupy 2 ).  Wykonawca zobowiązany jest  do podania w swojej  ofercie  terminu ważności  
sterylności oferowanych wyrobów. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do depozytowego utrzymywania u Zamawiającego wyrobów wskazanych w 
grupie 1, 2 i 3 w ilości co najmniej 2 szt. 

6. Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. 
U. Nr 107 poz. 679). 

7. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania na czas umowy Zamawiającemu pełnego instrumentarium 
dla  danego  typu  oferowanych  wyrobów  w  ilości  1  kompletu  dla  każdej  grupy  wyrobów,  oraz  sprzętu  do 
pulsacyjnego płukania wraz z oprzyrządowaniem ( dot grup 1, 2, 3,) 

8. Wykonawca zobowiązany będzie do serwisowania instrumentarium do implantacji wyrobów (naprawa lub 
wymiana  uszkodzonych  elementów  instrumentarium)  oraz  sprzętu  do  pulsacyjnego  płukania  wraz  z 
oprzyrządowaniem. Wykonawca zobowiązany jest  do przedstawienia  w ofercie propozycji  co do warunków 
działania serwisu (czas naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu instrumentarium - max. 3 dni robocze). 

9. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia bezpłatnego specjalistycznego przeszkolenia personelu 
Odbiorcy zakresie implantacji dostarczanych wyrobów, (min. 2 osoby)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.17.70-8, 33.69.71.10-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wadium

III.2) ZALICZKI

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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 Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - 
załącznik nr 2 do specyfikacji. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z 
formuła spełnia - nie spełnia.

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - 
załącznik nr 2 do specyfikacji. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z 
formuła spełnia - nie spełnia.

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - 
załącznik nr 2 do specyfikacji. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z 
formuła spełnia - nie spełnia.

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - 
załącznik nr 2 do specyfikacji. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z 
formuła spełnia - nie spełnia.

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - 
załącznik nr 2 do specyfikacji. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z 
formuła spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 
USTAWY

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy 
przedłożyć:

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedłożyć:
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 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,  
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a 
w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

 aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzające,  że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że:

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty 
zaległych  płatności  lub wstrzymanie  w całości  wykonania  decyzji  właściwego organu - 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
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III.5)

Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  zobowiązani  są  ustanowić  pełnomocnika  do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Każdy  z  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenia  zamówienia  zobowiązany  jest  do  złożenia 
wszystkich wskazanych w pkt. III.4.2) ogłoszenia,  oświadczeń oraz dokumentów.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający 
będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę 
tych Wykonawców.
Powyższe  dotyczy również  Wykonawców będących  osobami fizycznymi  (tj.  przedsiębiorców podlegających 
wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej), także tych, którzy prowadzą wspólnie działalność gospodarczą 
lub są wspólnikami spółki cywilnej.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.  Oświadczenie,  iż  oferowane  wyroby medyczne  zostały dopuszczone do obrotu  na mocy obowiązujących 
przepisów - posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 
2010 r. o wyrobach medycznych, (Dz. U. Nr 107 poz. 679), tj. posiadają wpisy i świadectwa wydane przez  
uprawnione organy : a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) 
certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, 
III),  c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych, d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 
20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej  
wymienione,  odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.  2.  Prospekty,  opis 
techniczny oferowanych wyrobów. Zamawiający dopuszcza dołączenie ww. dokumentów w języku angielskim. 
3. Opinie innych użytkowników oferowanych wyrobów. 4. Kopie dokumentów potwierdzających obserwacje i 
wyniki kliniczne implantacji wyrobów . 5. Prospekty lub opinie innych użytkowników dotyczące oferowanego 
instrumentarium do implantacji  wyrobów oraz sprzętu do pulsacyjnego płukania wraz  z oprzyrządowaniem.  
Zamawiający dopuszcza dołączenie prospektów dotyczących instrumentarium w języku angielskim.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których 
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 1 - Cena - 60 
 2 - Jakość, walory użytkowe, depozyt oraz serwisowanie instrumentarium - 40 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
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IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy o czas niezbędny na 
zrealizowanie umowy w całym jej zakresie przedmiotowym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.zeromski-szpital.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na wniosek w siedzibie 
Zamawiającego, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, Pawilon A, pokój nr 20, w godz. 8:00 - 14:00.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2012 
godzina 10:00, miejsce: w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, Pawilon A, pokój nr 21..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Płytki rynnowe i wkręty kostne.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z pkt II.1.3 ogłoszenia..

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.17.70-8.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 1. Cena - 60 
 2. Jakość, walory użytkowe, depozyt oraz serwisowanie instrumentarium - 40 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: cement kostny.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z pkt II.1.3 ogłoszenia..

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.71.10-6.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 1. Cena - 60 
 2. Jakość walory uzytkowe, depozyt oraz serwisowanie instrumentarium - 40 

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl
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CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ŚRUBO-PŁYTKI.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z pkt II.1.3 ogłoszenia.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.17.70-8.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 1. Cena - 60 
 2. Jakość, walory użytkowe, depozyt oraz serwisowanie instrumentarium - 40 

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl


