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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. (012) 6441956, faks (012) 6444756.

 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 implantów do zespoleń kostnych, systemów do 
rekonstrukcji więzadeł krzyżowych i łąkotek oraz systemów kotwiczących.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów do zespoleń kostnych, systemów do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych 
i  łąkotek  oraz  systemów  kotwiczących  wg  poniższego  zestawienia:  GRUPA  I  GWOŹDZIE  ŚRÓDSZPIKOWE 
BLOKOWANE Kształt anatomiczny, metalowe lub z alternatywą wyboru tytanowych, blokowane w części dalszej i bliższej  
minimum 2 wkrętami,  wkręty  blokujące  samogwintujące.  W skład  kompletu  wchodzą  4 wkręty  blokujące  1.  Do kości 
udowej anatomiczne, metalowe - 15 kpl. 2. Do kości piszczelowej, metalowe - 20 kpl. 3. Do kości udowej, odkolanowe,  
tytanowe - 10 kpl. 4. Do kości udowej, krętarzowe (gamma, PFN) - 15 kpl. 5. Do kości ramiennej wprowadzane od końca  
bliższego lub dalszego, tytanowe - 5 kpl. 6. Gwoździe piszczelowe blokowane wielokierunkowo, rekonstrukcyjne - 5 kpl. 7.  
Gwoździe  udowe  rekonstrukcyjne  blokowane  wielokierunkowo  -  5  kpl.  Zamawiający  wymaga  aby  do  każdego  typu 
gwoździa  Wykonawca  użyczył  na  czas  umowy  oddzielne  instrumentarium wraz  z  odpowiednimi  kasetami.  PŁYTKI  I 
WKRĘTY KOSTNE DO ZESPOLEŃ BIOLOGICZNYCH ODŁAMÓW KOSTNYCH 8. Płytka prosta kompresyjna 3,5 z  
ograniczonym  kontaktem  +  wkręty  kostne  (2  blokowane,  4  korowe)  -  20  kompletów  Płytka  blokująco-kompresyjna,  
podwójne otwory w jednej części gwintowane pod śruby 3,5 mm z gwintowaną główką i końcówkami samowiercącymi albo 
samogwintującymi,  w  drugiej  części  gładkie  pod  śruby  korowe  3,5  mm.  9.  Płytka  prosta  kompresyjna  4,5-5mm  z  
ograniczonym kontaktem + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe) - 5 kompletów Płytka blokująco-kompresyjna, podwójne 
otwory  w  jednej  części  gwintowane  pod  śruby  5  mm  z  gwintowaną  główką  i  końcówkami  samowiercącymi  albo  
samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5 mm. 10. Płytka rekonstrukcyjna 3,5 + wkręty kostne (2  
blokowane, 4 korowe) - 10 kompletów Płytka blokująco-kompresyjna, podwójne otwory w jednej części gwintowane pod 
śruby 3,5 mm z gwintowaną główką i końcówkami samowiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod 
śruby korowe 3,5. Płytka z bocznymi wcięciami, między otworami dla śrub, ułatwiającymi doginanie i profilowanie płytki,  
11.  Płytka  kształtowa  blokowana  do  bliższego  końca  kości  ramiennej  +  wkręty  kostne  (2  blokowane,  4  korowe)  -  5  
kompletów Płytka modelowana anatomicznie do bliższej nasady ramienia o zmniejszonej powierzchni kontaktu z okostną, 
blokująco-kompresyjna do nasady bliższej kości ramiennej, z owalnymi dwufunkcyjnymi otworami w części wintowanymi,  
zapewniającymi  zastosowanie  standardowych  śrub  kompresyjnych  z  możliwością  ustawienia  kątowego  oraz  śrub 
mocujących z gwintem na łebku zapewniających blokowanie w płytce posiadającej gwintowaną część otworu.  12. Płyty  
kształtowe  dłoniowe do złamań nasady dalszej kości  promieniowej  z możliwością  blokowania  śrub + wkręty kostne  (2  
blokowane, 4 korowe). Płyty kształtowe grzbietowe, kolumnowe do zespoleń złamań końca dalszego kości promieniowej z  
możliwością blokowania śrub + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe) - 30 kompletów Płytka profilowana z otworami dla  
śrub kątowo-blokowanych oraz śrub korowych, ukształtowana do bliższej nasady kości promieniowej, podwójne otwory w 

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



Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

jednej  części  gwintowane  pod śruby z  gwintowaną  główką  i  końcówkami  samowiercącymi  albo samogwintującymi,  w 
drugiej  części gładkie pod śruby korowe. Płytki  profilowe dopasowane do kształtu nasady kości promieniowej od strony 
grzbietowej (kolumnowe) 13. Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości udowej, zakładana od strony bocznej.  
Wersja prawa/lewa + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe) - 5 kompletów Płytka profilowana ukształtowana do bocznego  
kłykcia dalszej nasady kości udowej, otwory gwintowane pod śruby z gwintowaną główką i końcówkami samowiercącymi i  
samogwintującymi w okolicy nasadowej oraz podwójne otwory w jednej części gwintowane pod śruby z gwintowaną główką 
i końcówkami samowiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe. 14.Płytka kształtowa L, 
blokowana, do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej dla wkrętów 3,5 oraz płyty dla wkrętów 4,5 i 
5mm  +  wkręty  kostne  (2  blokowane,  4  korowe).  Wersja  prawa/lewa  -  10  kompletów  Płytka  profilowana  blokująco-
kompresyjna,  anatomicznie  ukształtowana  do kłykcia  bocznego bliższej  nasady kości  piszczelowej,  podwójne otwory w 
jednej części gwintowane pod śruby 3,5 mm z gwintowaną główką i końcówkami samowiercącymi albo samogwintującymi,  
w drugiej części gładkie pod śruby korowe 3,5 mm. Płytka profilowana blokująco-kompresyjna, anatomicznie ukształtowana 
do kłykcia bocznego bliższej nasady kości piszczelowej, podwójne otwory w jednej części gwintowane pod śruby 5 mm z 
gwintowaną główką i końcówkami samowiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5  
mm. 15. Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej + wkręty  
kostne  (2  blokowane,  4  korowe).  Wersja  prawa/lewa  -  5  kompletów  Płytka  profilowana  blokująco-kompresyjna,  
anatomicznie  ukształtowana  do kłykcia  przyśrodkowego  bliższej  nasady kości  piszczelowej,  podwójne  otwory  w jednej  
części gwintowane pod śruby 3,5 mm z gwintowaną główką i końcówkami  samowiercącymi  albo samogwintującymi,  w  
drugiej części gładkie pod śruby korowe 3,5 mm. Płytka profilowana blokująco-kompresyjna, anatomicznie ukształtowana do 
kłykcia przyśrodkowego bliższej nasady kości piszczelowej, podwójne otwory w jednej części gwintowane pod śruby 5,0  
mm z gwintowaną główką  i  końcówkami  samowiercącymi  albo samogwintującymi,  w drugiej  części gładkie  pod śruby 
korowe 4,5 mm. 16. Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej  
+ wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe). Wersja prawa/lewa - 10 kompletów Płytka profilowana blokująco-kompresyjna,  
anatomicznie ukształtowana do powierzchni przyśrodkowej końca dalszego kości piszczelowej. Podwójne otwory w jednej  
części gwintowane pod śruby 3,5 mm z gwintowaną główką i końcówkami  samowiercącymi  albo samogwintującymi,  w  
drugiej części gładkie pod śruby korowe 3,5 mm. 17. Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej,  
zakładana od strony przednio-bocznej + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe). Wersja prawa/lewa - 15 kompletów Płytka 
profilowana  blokująco-kompresyjna,  anatomicznie  ukształtowana  do  powierzchni  przedniej  końca  dalszego  kości 
piszczelowej.  Podwójne  otwory  w  jednej  części  gwintowane  pod  śruby  3,5  mm z  gwintowaną  główką  i  końcówkami  
samowiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 3,5 mm. 18. Płytka kątowo blokowana 
do dalszej nasady kości piszczelowej Pilon krzyżowa + wkręty kostne (2 blokowane,  4 korowe).  - 5 kompletów.  Płytka  
profilowana blokująco-kompresyjna, w kształcie krzyża do dalszej nasady kości piszczelowej, podwójne otwory w jednej  
części gwintowane pod śruby 3,5 mm z gwintowaną główką i końcówkami  samowiercącymi  albo samogwintującymi,  w  
drugiej  części  gładkie  pod  śruby  korowe  3,5  mm.  Możliwość  doginania  i  docinania  końców płytki  w okolicy  nasady.  
19.Płytka blokowana do kości piętowej + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe). Wersja prawa/lewa - 5 kompletów. Płytka 
do  złamań  kości  piętowej  z  gwintowanymi  otworami  zarówno  pod  śruby  z  gwintowanym  łepkiem o  średnicy  3,5mm 
(wkręcane mono - lub bikortykalnie) jak i z możliwością użycia śrub korowych o średnicy 2,7 mm lub 3,5 mm. Płytka prawa  
i lewa, stalowa, elastyczna z systemem bezśrubowego mocowania do kości piętowej. Możliwość doginania i docinania. 20. 
Śruby  samokompresujace  typu  Herberta  -  30  sztuk.  Śruby  z  gwintem  o  różnym  skoku  w  części  dalszej  i  bliższej  z  
zagłębiającą się główką. Możliwe średnice śruby 1,5mm, 2,4mm, 3mm, 4,5mm. Śruby o średnicach 2,4mm, 3mm i 4,5mm 
kaniulowane z możliwością  wkręcania po prowadzącym drucie K. 21. Płytki  do zespoleń kości śródręcza i śródstopia + 
wkręty kostne  (2 blokowane,  4  korowe)-  15 kompletów Płytki  różnokształtne:  H,  T,  Y,  proste,  proste  o ograniczonym 
kontakcie, kłykciowe. Możliwość zastosowania płytek dla śrub o średnicy:  1,3mm, 1,5mm, 2mm i 2,4mm. Zamawiający  
wymaga aby Wykonawca do płytek użyczył  na czas umowy instrumentarium wraz z odpowiednimi kasetami. GRUPA II 
Gwóźdź  śródszpikowy  do  złamań  bliższego  odcinka  kości  ramiennej  +  4  wkręty-  25  szt.  Gwóźdź  ramienny prosty do 
zastosowania w leczeniu złamań bliższych kości ramiennej o długości 150 mm dostępny w 3 średnicach: 7,8,9 mm. Otwory  
na  śruby  gąbczaste  o  średnicy  4  mm i  długim gwincie  w  części  bliższej  i  dalszej  dwie  śruby  czołowe  i  jedna  śruba  
strzałkowa. W przypadku złamań przechodzących na trzpień możliwość wyboru gwoździ do długości 290 mm. Zamawiający 
wymaga aby Wykonawca do gwoździ użyczył na czas umowy instrumentarium wraz z odpowiednimi kasetami. GRUPA III  
Systemy kotwiczące i stabilizujące do rekonstrukcji aparatu więzadłowego kolana. - 45 kpl Element kotwiczący endobutton 
+ guzik lub śruba interefencyjna. Wymagane użyczenie instrumentarium. GRUPA IV Systemy kotwiczące i stabilizujące.  
1.System nici z kotwiczkami do rekonstrukcji  barku.  - 40 szt.  A. Kotwica niewchłaniana lub biowchłanialna do napraw 
uszkodzonego mięśnia stożka rotatora i mocowania głowy bicepsa- rozmiary śr - 4,5 mm; 5,5 mm; 6,5 mm; PULL OUT 67 
LBS;  89 LBS.  Kotwica  z  dwoma  rodzajami  gwintu  oraz  mostek  w przedniej  części  przez,  który przewieszone  są  nici 
(zapewniają  niezakłucony  i  łatwy  przesów  nici  podczas  wiązania  węzłów).Dostępna  z  dwiema  lub  trzema  nićmi  o  
podwyższonej wytrzymałości B. Kotwica biowchłanialna do napraw uszkodzonego obrąbka. Rozmiary 3,9 mm x 9,0 mm; 
PULL OUT 43 LBS. Kotwica ma kształt klina posiada pętlę zablokowaną w szczelinie kotwicy przez którą przewieszone są  
1 nić lub 2 nici  (pętla zapewniaja  niezakłucony i  łatwy przesów nici  podczas wiązania  węzłów).  Dostępna z jedną lub  
dwiema nićmi  zwiększonej  wytrzymałości  C.  Kotwica  niewchłanialna  (tytanowa)  z  dwoma  elastycznymi  ramionami  do 
napraw uszkodzonego obrąbka i mocowania oderwanych tkanek miekkich do kości- rozmiary śr - 2,4 mm; dł - 8,8 mm;  
rozpiętość  ramion  -  7,8  mm;  PULL  OUT  25  LBS.  Kotwica  osadzona  na  jednorazowym  wprowadzaczu.  Z  nicią  o 
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wzmocnionej  wytrzymałości.  D.  Kotwica  niewchłanialna  (tytanowa)  do napraw uszkodzonego  mięśnia  stożka  rotatora  i  
mocowania głowy bicepsa- rozmiary śr - 5 mm & śr - 6,5 mm; PULL OUT 64 LBS & 86 LBS. 

Dwa niezależne oczka na nici ułożone na krzyż (zapewniają niezakłucony i łatwy przesów nici podczas wiązania węzłów  
oraz możliwość wykonania szwu materacowego), z dwiema nićmi o wzmocnionej wytrzymałości Zamawiający wymaga aby 
Wykonawca użyczył  na czas umowy instrumentarium do chirurgii artoskopowej barku. 2. Śruby interferencyjne - 20 szt.  
Zamawiający wymaga aby Wykonawca użyczył na czas umowy instrumentarium. GRUPA V System do szycia łąkotek - 30 
szt. Jednorazowy bezwęzłowy system do szycia łąkotek metodą allinside. Implanty do rekonstrukcji łąkotek składające się z 
systemu 2 implantów,  mocowanych na jednej igle,  implanty niewchłanialne z materiału typu  PEEK, składający się z 2  
elementów blokujących od strony tylnej (torebki stawowej) oraz nici polietylenowej powlekanej z węzłem samodociskowym,  
grubość nici 2/0. W skład zestawu wchodzi jednorazowy aplikator oraz tuleja wprowadzająca. Opcje do wyboru: zagięta do  
góry 12 stopni , 27 stopni oraz do dołu. Zamawiający wymaga aby Wykonawca użyczył na czas umowy instrumentarium 
niezbędne do szycia łąkotki. GRUPA VI ŚRUBO-PŁYTKI - implanty do zespoleń złamań okołokretarzowych oraz złamań  
kłykciowych  dalszego  końca  kości  udowej:  -śruby  szyjkowe-  w  rozmiarach  od  50-120  mm  i  skoku  co  5mm  -płyty  
krętarzowe 135stopni o ilości otworów: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 -płyty kondylarne 95 stopni o ilości otworów: 6, 
8,10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 -śruby korowe samotnace 4,5mm o długości od ok. 14 mm do 110 mm o skoku co 2 mm 
Możliwość dołączenia płyty do stabilizacji  krętarza na indywidualne  zamówienie.  1.  DHS - 70 kompletów,  na komplet  
składa się: a) płyta przezkrętarzowa b) śruba szyjkowa c) śruba korowa 4,5mm (4 sztuki) d) śruba kompresyjna 2. CDS - 10 
kompletów,  na komplet  składa  się:  a)  płyta  kłykciowa  b)  śruba szyjkowa  c)  śruba korowa  4,5mm (4 sztuki)  d)  śruba  
kompresyjna Zamawiający wymaga aby Wykonawca użyczył na czas umowy zestaw niezbędnego instrumentarium wraz z 
tacami. Grupa VII ENDOPROTEZA POŁOWICZA BIPOLARNA STAWU BIODROWEGO - 40 kpl. Proteza modularna 
składająca  się  z  elementów.  a.  TRZPIEŃ  -  Trzpień  modularny,  bezkołnierzowy,  metalowy  cementowany  lub 
niecementowany.  Trzpień  dostępny  w  kilku  rozmiarach  b.  GŁOWA  -  okrągła  lub  eliptyczna,  bipolarna  o  średnicy 
zewnętrznej od ok 38 do 60 mm, Zewnętrzna głowa wykonana z metalu z dostępnością różnych rozmiarów szyjki c. KORKI 
DO  JAMY  SZPIKOWEJ  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  w  opiniach  innych  użytkowników.  4.  Wymagany  minimalny  termin  ważności  sterylności  
oferowanych wyrobów wynosi: min. 2 lata od daty dostawy.  Wykonawca zobowiązany jest do podania w swojej ofercie 
terminu ważności sterylności oferowanych wyrobów dla grup II,  III,  IV, V, VII.  5. Wykonawca zobowiązany będzie do  
depozytowego utrzymywania w siedzibie Zamawiającego wszystkich rozmiarów wyrobów wskazanych w załączniku nr 5 do 
SIWZ w ilości min. 2 szt. w czasie uzupełniania depozytu - max. 48 godziny od zgłoszenia. 6. Wykonawca zobowiązany  
będzie do przekazania Zamawiającemu pełnego instrumentarium dla danego typu oferowanych wyrobów, na okres zawarcia  
umowy (min. po 1 komplecie dla każdej grupy wyrobów), wskazanego w pkt III.1 SIWZ oraz w załączniku nr 5 do SIWZ. 7. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć  do  oferty  prospekty  dotyczące  oferowanego  instrumentarium  do  implantacji  
wyrobów  z  podaniem  informacji,  której  grupy  dotyczą.  8.  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  serwisowania  
instrumentarium do implantacji wyrobów (naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów instrumentarium) - czas naprawy 
lub wymiany uszkodzonego elementu instrumentarium - max. 48 godziny od zgłoszenia. 9. Wykonawca zobowiązany będzie  
do  przeprowadzenia  specjalistycznego  przeszkolenia  personelu  Zamawiającego  w  zakresie  stosowania  i  wykorzystania  
oferowanych wyrobów, (min. 4 osoby). 10. Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o 
wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679). 11. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty, pod rygorem jej  
odrzucenia,  oświadczenia  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..

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.17.70-8, 33.18.31.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.
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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

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

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

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

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

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

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

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

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

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

 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 

 wykonawca  powołujący się  przy wykazywaniu  spełniania  warunków udziału w postępowaniu  na 
potencjał  innych  podmiotów,  które  będą brały udział  w realizacji  części  zamówienia,  przedkłada 
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w 
pkt III.4.2. 

 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) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB 
ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom 
należy przedłożyć:

 inne dokumenty
1. Oświadczenie, że oferowane wyroby medyczne, spełniają wymagania odpowiednich norm, przepisów Unii  
Europejskiej  oraz ustawy 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,  oferowanych wyrobów, wraz z informacją 
której  grupy dotyczą.  Zamawiający dopuszcza dołączenie ww.  dokumentów w języku  angielskim.  3.  Opis 
techniczny  oferowanych  wyrobów,  wraz  z  informacją  której  grupy  dotyczą.  Zamawiający  dopuszcza  
dołączenie  ww.  dokumentów w języku  angielskim.  4.  Kopie  dokumentów  potwierdzających  obserwacje  i 
wyniki kliniczne implantacji wyrobów lub opinie innych użytkowników, z podaniem informacji , której grupy 
dotyczą. Zamawiający dopuszcza dołączenie ww. dokumentów w języku angielskim. 5. Prospekty dotyczące 
oferowanego  instrumentarium  do  implantacji  wyrobów  z  podaniem  informacji,  której  grupy  dotyczą.  
Zamawiający dopuszcza dołączenie ww. dokumentów w języku angielskim.

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1. 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) 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. 2. W 
przypadku gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polegać będzie na 
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust 2b ustawy.

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
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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: Szpital Specjalistyczny im. Stefana 
Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, pokój nr 7 lub drogą pocztową.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.02.2013 godzina 10:00, 
miejsce: Kancelaria Szpitala 31-913 Kraków, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66, , 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: GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE BLOKOWANE oraz PŁYTKI I WKRĘTY KOSTNE DO 
ZESPOLEŃ BIOLOGICZNYCH ODŁAMÓW KOSTNYCH.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE 
BLOKOWANE Kształt anatomiczny, metalowe lub z alternatywą wyboru tytanowych, blokowane w części dalszej 
i bliższej minimum 2 wkrętami, wkręty blokujące samogwintujące. W skład kompletu wchodzą 4 wkręty blokujące 
oraz PŁYTKI I WKRĘTY KOSTNE DO ZESPOLEŃ BIOLOGICZNYCH ODŁAMÓW KOSTNYCH 
Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 6 do SIWZ..

 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, ergonomia, walory użytkowe - 40 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Gwóźdź śródszpikowy do złamań bliższego odcinka kości ramiennej + 4 wkręty.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gwóźdź śródszpikowy do złamań bliższego 
odcinka kości ramiennej + 4 wkręty- 25 szt. Gwóźdź ramienny prosty do zastosowania w leczeniu złamań bliższych 
kości ramiennej o długości 150 mm dostępny w 3 średnicach: 7,8,9 mm. Otwory na śruby gąbczaste o średnicy 4 
mm i długim gwincie w części bliższej i dalszej dwie śruby czołowe i jedna śruba strzałkowa. W przypadku złamań 
przechodzących na trzpień możliwość wyboru gwoździ do długości 290 mm. Szczegółowy opis zawiera załącznik 
nr 6 do SIWZ..

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

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

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

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



Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Systemy kotwiczące i stabilizujące do rekonstrukcji aparatu więzadłowego kolana..

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Systemy kotwiczące i stabilizujące do 
rekonstrukcji aparatu więzadłowego kolana. - 45 kpl Element kotwiczący endobutton + guzik lub śruba 
interefencyjna. Wymagane użyczenie instrumentarium. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 6 do SIWZ..

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

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

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Systemy kotwiczące i stabilizujące..

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.System nici z kotwiczkami do rekonstrukcji 
barku. - 40 szt. Zamawiający wymaga aby Wykonawca użyczył na czas umowy instrumentarium do chirurgii 
artoskopowej barku. 2. Śruby interferencyjne - 20 szt. Zamawiający wymaga aby Wykonawca użyczył na czas 
umowy instrumentarium. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 6 do SIWZ..

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

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

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: System do szycia łąkotek.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: System do szycia łąkotek - 30 szt. 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca użyczył na czas umowy instrumentarium niezbędne do szycia łąkotki. 
Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 6 do SIWZ..

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

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

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: ŚRUBO-PŁYTKI.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ŚRUBO-PŁYTKI - implanty do zespoleń 
złamań okołokretarzowych oraz złamań kłykciowych dalszego końca kości udowej, 1. DHS - 70 kompletów, na 
komplet składa się: a) płyta przezkrętarzowa b) śruba szyjkowa c) śruba korowa 4,5mm (4 sztuki) d) śruba 
kompresyjna 2. CDS - 10 kompletów, na komplet składa się: a) płyta kłykciowa b) śruba szyjkowa c) śruba korowa 
4,5mm (4 sztuki) d) śruba kompresyjna Zamawiający wymaga aby Wykonawca użyczył na czas umowy zestaw 
niezbędnego instrumentarium wraz z tacami. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 6 do SIWZ..

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

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

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

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: 7 NAZWA: ENDOPROTEZA POŁOWICZA BIPOLARNA STAWU BIODROWEGO - 40 kpl..

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ENDOPROTEZA POŁOWICZA 
BIPOLARNA STAWU BIODROWEGO - 40 kpl. Proteza modularna składająca się z elementów. a. TRZPIEŃ - 
Trzpień modularny, bezkołnierzowy, metalowy cementowany lub niecementowany. Trzpień dostępny w kilku 
rozmiarach b. GŁOWA - okrągła lub eliptyczna, bipolarna o średnicy zewnętrznej od ok 38 do 60 mm, Zewnętrzna 
głowa wykonana z metalu z dostępnością różnych rozmiarów szyjki c. KORKI DO JAMY SZPIKOWEJ 
Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 6 do SIWZ..

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7.

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

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

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


